
“อบจ.ตาก ยุคใหม่” 

การให้บริการประชาชนเหนือตนเอง 

  

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 6) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
จัดทําโดย 

            ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน   
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

เปล่ียนแปลง (คร้ังที่6)   

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 6) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง        
โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 กล่าวคือคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล
และความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕64 
เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม ๒๕64 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพิจารณา              
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕64 เม่ือวันท่ี 20 กรกาคม ๒๕64  
 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/1 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 6) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเก้ือกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ. 01

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 46 46

รวม 0 0 0 0 46 46

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 1 1

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 5 5

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 0 0 1 1

2.4 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 1 1

2.5 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 1 25 26

รวม 0 0 0 1 33 34

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 1 5 6

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 1 1

รวม 0 0 0 1 6 7

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์



แบบ ผ. 01

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 0 1 8 9

รวม 0 0 0 1 8 9

2

0 3 93 96

ยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น 0 0



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. - - - 1,923,000 77,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.550 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม 4,400 ตร.ม.

อ.วังเจ้า  จ.ตาก

3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย ขนาดกว้าง 8.00  ม. - - - 1,923,000 3,072,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 1.330 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม 10,640 ตร.ม.

อ.วังเจ้า  จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก หน้า 62 3

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(เปลี่ยนแปลงแผนงาน จากแผนงานเคหะและชุมชน เป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย ขนาดกว้าง 6.00  ม. 3,929,000 2,000,000 2,000,000 3,184,000 - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 4.276 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า 25,656 ตร.ม.

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก

4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย ขนาดกว้าง 6.00  ม. 3,929,000 2,000,000 2,000,000 3,184,000 3,034,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 5.414 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า 32,484 ตร.ม.

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก หน้า 63

4

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

72 ถนนปลอดภัย  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 498,000  -  -  -  - จํานวนแห่ง   - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0007 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบ้านน้ําดิบ และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก

72 ถนนปลอดภัย  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 498,000  -  -  - 498,000 จํานวนแห่ง   - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0007 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบ้านน้ําดิบ และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หน้า 116

5

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

73 ถนนปลอดภัย  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - 500,000 จํานวนแห่ง   - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0008 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.สระทอง - บ.สามไร่ และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

73 ถนนปลอดภัย  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - 998,000 จํานวนแห่ง   - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0008 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่ และปลอดภัย จํานวน 4 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก หน้า 78

6

โครงการ วัตถุประสงค์

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 994,000 498,000 499,000 500,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ยางโองน้ํา - บ.วังหวาย และปลอดภัย จํานวน 6 แห่ง มากยิ่งขึ้น

(อ.บ้านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

75 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 994,000 498,000 499,000 500,000 999,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ยางโองน้ํา อ.บ้านตาก - และปลอดภัย จํานวน 7 แห่ง มากยิ่งขึ้น

บ.วังหวาย อ.สามเงา จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก หน้า 78

7

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

77 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000 499,000 499,000 500,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0012  ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังหวาย - บ.สามเงา  และปลอดภัย จํานวน 5 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

77 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000 499,000 499,000 500,000 997,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0012  ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังหวาย - บ.สามเงา  และปลอดภัย จํานวน 6 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก หน้า 78

8

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

78 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 989,000 498,000 999,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน และปลอดภัย จํานวน 6 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

78 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 989,000 498,000 999,000 500,000 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน และปลอดภัย จํานวน 7 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก หน้า 78

9

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

(แบบเดิม)

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

79 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 499,000 340,000 999,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว และปลอดภัย จํานวน 5 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

79 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 499,000 340,000 999,000 500,000 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว และปลอดภัย จํานวน 6 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก หน้า 79

10

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

80 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000 500,000 1,000,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ และปลอดภัย จํานวน 4 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

80 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000 500,000 1,000,000  - 497,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ และปลอดภัย จํานวน 5 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 4) อบจ.ตาก หน้า 4

11

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

84 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 498,000 498,000 497,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู และปลอดภัย จํานวน 4 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

84 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 498,000 498,000 497,000 500,000 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู และปลอดภัย จํานวน 5 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก หน้า 79

12

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

86 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง  -  - 300,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

86 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง  -  - 300,000  - 497,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อบจ.ตาก หน้า 118

13

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000  - 498,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024  ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

89 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000  - 498,000 500,000 497,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024  ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ และปลอดภัย จํานวน 4 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 79

14

(แบบเดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

92 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 498,000  - 481,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027  ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กึ๊ดสามท่า - บ.สันป่าไร่ และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

92 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 498,000  - 481,000 500,000 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027  ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กึ๊ดสามท่า อ.แม่สอด - และปลอดภัย จํานวน 4 แห่ง มากยิ่งขึ้น

บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 80

15

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

94 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000  -  - 497,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ  และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

94 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000  -  - 497,000 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ  และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 80

16

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

95 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง  -  - 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่จะเราสองแคว - บ.สันป่าไร่ และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

95 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง  -  -  -  - 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่จะเราสองแคว - บ.สันป่าไร่ และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 11

17

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

96 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000  -  - 497,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0031 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

96 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000  -  - 497,000 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0031 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 80

18

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

97 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000  -  -  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

97 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000  -  -  - 497,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 80
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(เปลี่ยนแปลงเป็น)

(แบบเดิม)

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

99 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง  -  - 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0034 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

99 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง  -  - 500,000  - 497,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0034 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 13
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(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

102 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง  -  - 500,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0037 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

102 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง  -  - 500,000 500,000 497,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0037 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 15
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(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

104 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0039 ม.4 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

(อ.บ้านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก

104 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0039 ม.4 ประชาชน ได้รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.ตากตก อ.บ้านตาก - และปลอดภัย จํานวน 4 แห่ง มากยิ่งขึ้น

ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 17

22

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

324 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก สิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0001

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม

อ.วังเจ้า จ.ตาก

324 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000 500,000 496,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก สิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0001

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม

อ.วังเจ้า จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 103

23

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

325 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0002

บ.หนองปรือ อ.เมือง - บ.วังเจ้า

อ.วังเจ้า จ.ตาก

325 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 1,000,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0002

บ.หนองปรือ อ.เมือง - บ.วังเจ้า

อ.วังเจ้า จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 103

24

(แบบเดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

327 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0004

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก

อ.เมือง จ.ตาก

327 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0004

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก

อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 23

25

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

328 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0005

บ.ตลุกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก

อ.เมือง จ.ตาก

328 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  - 500,000 156,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0005

บ.ตลุกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก

อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 103

26

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

332 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0009

บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก

จ.ตาก

332 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000 500,000 498,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0009

บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก

จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 104

27

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

334 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0011

บ.วังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ํา

อ.บ้านตาก จ.ตาก

334 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000 500,000 497,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0011

บ.วังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ํา

อ.บ้านตาก จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 105

28

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

336 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน

อ.สามเงา จ.ตาก

336 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน

อ.สามเงา จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 26

29

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

(แบบเดิม)

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

337 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0014

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว

อ.สามเงา จ.ตาก

337 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0014

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว

อ.สามเงา จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 27

30

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

340 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0021

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว

อ.แม่สอด จ.ตาก

340 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  - 500,000 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0021

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 105

31

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

342 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0024

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ

อ.แม่สอด จ.ตาก

342 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 498,500 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0024

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 30

32

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

344 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0027

บ.แม่กึ๊ดสามท่า อ.แม่สอด -

บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

344 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 499,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0027

บ.แม่กึ๊ดสามท่า อ.แม่สอด -

บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 31

33

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

348 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

348 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 498,500 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2)  อบจ.ตาก หน้า 34

34

(แบบเดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

353 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0016

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ

อ.พบพระ จ.ตาก

353 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  -  - 1,000,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0016

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ

อ.พบพระ จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 108

35

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

354 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0017

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ

อ.พบพระ จ.ตาก

354 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  -  - 999,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0017

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ

อ.พบพระ จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 108

36

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

357 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0033

บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่กึ๊ดใหม่ 

อ.แม่สอด จ.ตาก

357 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  - 500,000  - 997,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0033

บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่กึ๊ดใหม่ 

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 108

37

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

358 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  - 499,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0034

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ

อ.เมือง จ.ตาก

358 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ  -  -  - 499,000 998,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0034

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ

อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9)  อบจ.ตาก หน้า 109
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(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

361 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50  ม. - - - 1,991,600 - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 1.185 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก 6,517.50 ตร.ม.

361 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50  ม. - - - 1,991,600 2,784,600 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 2.525 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก 13,887.50 ตร.ม.

 - ขนาดกว้าง 7.00 ม.

ระยะทางยาว 0.040 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

280 ตร.ม.

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก  หน้า 110
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(เปลี่ยนแปลงเป็น)

(แบบเดิม)

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

362 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย ขนาดกว้าง 6.00  ม. - - - 1,838,700 - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก 6,000 ตร.ม.

362 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย ขนาดกว้าง 6.00  ม. - - - 1,838,700 2,140,100 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 2.000 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก 12,000 ตร.ม.

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข(ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก  หน้า 110

40

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

(แบบเดิม)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

365 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย ขนาดกว้าง 8.00  ม. - - - 3,819,000 9,997,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 3.905 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ 31,240 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

365 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย ขนาดกว้าง 8.00  ม. - - - 3,819,000 12,700,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 4.610 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ 36,880 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก  หน้า 111

41

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง สํานักช่าง

สายทาง บ้านท่าทองแดง หมู่ 7 สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ตําบลนาโบสถ์  เชื่อม หมู่ 6 การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม.

บ้านผาผึ้ง ตําบลเชียงทอง และรวดเร็ว หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1,200 ตร.ม.

 - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 499,000 995,000  -  -  -

ระยะทางยาว 0.420 กม.

หนา 0.15 ม.

หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

3,360 ตร.ม.

146 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.200 กม. ปรับปรุง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

สายทาง หมู่ที่ 7บ้านท่าทองแดง การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม

ตําบลนาโบสถ์  เชื่อม หมู่ 6 และรวดเร็ว หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านผาผึ้ง ตําบลเชียงทอง 1,200 ตร.ม.

อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 499,000 995,000  -  - 483,000

ระยะทางยาว 0.545 กม.

หนา 0.15 ม.

หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

4,360 ตร.ม.

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท. 42

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000     496,000      -  -  - จํานวนพื้นที่   - ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักการช่าง

สายทาง หมู่ 3 บ้านหนองงิ้ว และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.465 กม. ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ตําบลตากตก เชื่อม หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านดงยาง ตําบลทุ่งกระเชาะ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 2,325 ตร.ม.

152 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000     496,000      -  - 497,800    จํานวนพื้นที่   - ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.665 กม. ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองงิ้ว ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ตําบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านดงยาง ตําบลทุ่งกระเชาะ 3,325 ตร.ม.

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133

43

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000      -  -  -  - จํานวนพื้นที่   - ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักการช่าง

สายทาง หมู่ 9 บ้านรังแร้ง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230 กม. ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ตําบลทุ่กระเชาะ เชื่อม หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านปากล้องลี่  ตําบลเกาะตะเภา หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

175 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000      -  -  - 498,500    จํานวนพื้นที่   - ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.430 กม. ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านรังแร้ง ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ตําบลทุ่กระเชาะ เชื่อม หมู่ที่ 1 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านปากล้องลี่  ตําบลเกาะตะเภา 2,150 ตร.ม.

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141

44

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

359 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00  ม. - - 2,737,000 - 9,889,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 3.105 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 21,735 ตร.ม.

359 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00  ม. - - 2,737,000 - 11,389,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 3.420 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 23,940 ตร.ม.

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก  หน้า 109  

45

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

376 ถนนปลอดภัย  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  -  -  - 500,000      - จํานวนแห่ง   - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทาง หมู่ 1 บ้านหนองปรือ ประชาชน ได้รับความสะดวก ชนิดความสูงเสา 9 เมตร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตําบลหนองบัวใต้  อําเภอเมือง เชื่อม และปลอดภัย จํานวน 1 แห่ง มากยิ่งขึ้น

หมู่ 2บ้านคลองเชียงทอง

ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

376 ถนนปลอดภัย  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  -  -  - 500,000     497,000    จํานวนแห่ง   - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

 สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ ประชาชน ได้รับความสะดวก ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตําบลหนองบัวใต้  อําเภอเมืองตาก และปลอดภัย จํานวน 2 แห่ง มากยิ่งขึ้น

เชื่อม หมู่ที่ 2บ้านคลองเชียงทอง

ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก  หน้า 117

46

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 16,038,000  - 11,964,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 6.900 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0023 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่กุใหม่ท่าซุง - บ.แม่ตาวกลาง 55,200 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

298 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  - ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนแห่ง  - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ มีความ สํานักช่าง

บริเวณหลังวัดพร้าว ให้มีความมั่นคงแข็งแรง บริเวณหลังวัดพร้าว มั่นคงแข็งแรง

อ.เมือง จ.ตาก จํานวน 1 แห่ง

เหตุผลและความจําเป็น :  เปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก  หน้า 72 และ 98 ตามลําดับ
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(เปลี่ยนแปลงแผนงาน จากแผนงานเคหะและชุมชน เป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

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

12 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียน 1.เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  - สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 19,689,750 จํานวนโรงเรียน 1.โรงเรียนมีสื่อการเรียน กองการ

การสอน ให้แก่หน่วยงาน   ของสถานศึกษาในการจัดการเรียน ให้กับหน่วยงานราชการ ที่ได้รับการ    การสอน ที่เพียงพอในการ ศึกษาฯ

ราชการ องค์กรปกครองส่วน    การสอนให้แก่นักเรียน 1ๆ อุดหนุน    จัดการเรียนการสอน

ท้องถิ่น และสถานศึกษาภายใน    ในจังหวัดตาก สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก ร้อยละ 80    ให้แก่นักเรียนในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก 2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ จํานวน 114 แห่ง 2.ผู้เรียนมีความรู้ในทักษะ

  ให้แก่นักเรียนในจังหวัดตาก  - อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 26,600,000    ด้านต่างๆ

3.เพื่อให้มีอุปกรณ์การเรียน ให้กับหน่วยงานราชการ 3.มีอุปกรณ์การเรียน

   การสอนอย่างเพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ    การสอนอย่างเพียงพอ

   และทั่วถึง สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก    และทั่วถึง

จํานวน 123 แห่ง

 - อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 23,470,000

ให้กับหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก

จํานวน 119 แห่ง

 - อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 10,225,000

ให้กับหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก

จํานวน 61 แห่ง
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2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

2.1 แผนงานการศึกษา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียน 1.เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  - สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 19,689,750 จํานวนโรงเรียน 1.โรงเรียนมีสื่อการเรียน กองการ

การสอน ให้แก่หน่วยงาน   ของสถานศึกษาในการจัดการเรียน ให้กับหน่วยงานราชการ ที่ได้รับการ    การสอน ที่เพียงพอในการ ศึกษาฯ

ราชการ องค์กรปกครองส่วน    การสอนให้แก่นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ อุดหนุน    จัดการเรียนการสอน

ท้องถิ่น และสถานศึกษาภายใน    ในจังหวัดตาก สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก ร้อยละ 80    ให้แก่นักเรียนในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก 2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ จํานวน 114 แห่ง 2.ผู้เรียนมีความรู้ในทักษะ

  ให้แก่นักเรียนในจังหวัดตาก  - อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 26,600,000    ด้านต่างๆ

3.เพื่อให้มีอุปกรณ์การเรียน ให้กับหน่วยงานราชการ 3.มีอุปกรณ์การเรียน

   การสอนอย่างเพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ    การสอนอย่างเพียงพอ

   และทั่วถึง สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก    และทั่วถึง

จํานวน 123 แห่ง

 - อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 23,470,000

ให้กับหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก

จํานวน 119 แห่ง

 - อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 10,225,000

ให้กับหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก

จํานวน 61 แห่ง

49

งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน 16,253,000

ให้กับหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก

จํานวน 83 แห่ง

เหตุผลและความจําเป็น : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากสถานศึกษาภายในจังหวัดตากให้อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน จึงกําหนดเป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับหนังสือดังกล่าว

เพื่อให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในจังหวัดตาก

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 62 50

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 โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิต 1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแนวทาง  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ สํานักปลัดฯ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรม/กิจกรรม การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร จํานวน 200 คน ไม่น้อยกว่า การทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชี

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ร้อยละ 80 ต้นทุน

บพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ ของเป้าหมาย 2.ประชาชนได้น้อมนําและยึดหลัก

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พอเพียง และการเรียนรู้ การดํารงชีวิตตามแนวทางหลัก

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "ตามอัธยาศัย" ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

2.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 2 ครั้ง ๆละ 150 คน ยั่งยืน

3.เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

4.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

"ตามอัธยาศัย" ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิต 1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแนวทาง  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ สํานักปลัดฯ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรม การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และศึกษาดูงานให้เกษตรกร ไม่น้อยกว่า การทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชี

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ จํานวน 100 คน ร้อยละ 80 ต้นทุน

บพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ของเป้าหมาย 2.ประชาชนได้น้อมนําและยึดหลัก

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ การดํารงชีวิตตามแนวทางหลัก

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

2.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ยั่งยืน

3.เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

4.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

"ตามอัธยาศัย" ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง

เหตุผลและความจําเป็น : เนื่องจากลักษณะกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มกิจกรรมการศึกษาดูงานขึ้นมาแทนการจัดกิจกรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นแนวทางวิธีการแบบใหม่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น

ในการนํามาประยุกต์ใช้กับบริบทของพื้นที่ 

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 150 52

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และ 1,350,000 1,040,000 1,040,000 1,650,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ สํานักปลัดฯ

กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร ความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและ ฝึกอบรม และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบ

จังหวัดตาก 2.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค  ไม่น้อยกว่า อาชีพ

เกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มอาชีพ การเกษตร จํานวน 700 คน ร้อยละ 80 2.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพมีความ

ในภาคการเกษตร ของเป้าหมาย เข้มแข็งสามรถพึ่งพาตนเองได้

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และ 1,350,000 1,040,000 1,040,000 1,650,000 1,350,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ สํานักปลัดฯ

กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร ความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและ ฝึกอบรม และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบ

จังหวัดตาก 2.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค  ไม่น้อยกว่า อาชีพ

เกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มอาชีพ การเกษตร จํานวน 700 คน ร้อยละ 80 2.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพมีความ

ในภาคการเกษตร ของเป้าหมาย เข้มแข็งสามรถพึ่งพาตนเองได้

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตรจังหวัดตากอย่างต่อเนื่อง จึงจําเป็นต้องกําหนดงบประมาณเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกันกับการจัดโครงการดังกล่าว

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 151 53

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรมสตรี และสมาชิกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  -บุคคลในครอบครัวได้รับความรู้ สํานักปลัดฯ

สตรีและบุคคลในครอบครัว ได้รับความรู้เพื่อนําไปพัฒนา ครอบครัว ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม อย่างทั่วถึง และนําไปใช้เป็น

 ศักยภาพของตนเอง จํานวน 200 คน ไม่น้อยกว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

 ร้อยละ 80 ของตนเอง

ของเป้าหมาย  

12 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานสตรี 200,000 200,000 200,000 200,000 900,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  -บุคคลในครอบครัวได้รับความรู้ สํานักปลัดฯ

สตรีและบุคคลในครอบครัว ได้รับความรู้เพื่อนําไปพัฒนา และสมาชิกในครอบครัว ฝึกอบรม อย่างทั่วถึง และนําไปใช้เป็น

 ศักยภาพของตนเอง ในจังหวัดตาก จํานวน 200 คน ไม่น้อยกว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

 ร้อยละ 80 ของตนเอง

ของเป้าหมาย  

เหตุผลและความจําเป็น : เนื่องจากลักษณะกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มกิจกรรมการศึกษาดูงานขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนํามาประยุกต์ใช้กับบริบทของพื้นที่ 

จึงเพิ่มงบประมาณในการดําเนินการให้สอดคล้องกับการจัดโครงการดังกล่าว

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 153  54

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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

18 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการ  - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  - ฝึกอบรมผู้สูงอายุ 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ในสังคม สํานักปลัดฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อย่างภาคภูมิใจ มีคุณค่าและมี จํานวน 340 คน ไม่น้อยกว่า และภาคภูมิใจในคุณค่า

ความสุขในการดํารงชีวิตอยู่ได้รับ ร้อยละ 80 ของตนเอง

ความรู้และนําความรู้ไปใช้ใน ของเป้าหมาย

ชีวิตประจําวันได้พบปะแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

18 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการ  - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  - ฝึกอบรมผู้สูงอายุ 100,000 150,000 100,000 100,000 300,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ในสังคม สํานักปลัดฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อย่างภาคภูมิใจ มีคุณค่าและมี จํานวน 600 คน ไม่น้อยกว่า และภาคภูมิใจในคุณค่า

ความสุขในการดํารงชีวิตอยู่ได้รับ ร้อยละ 80 ของตนเอง

ความรู้และนําความรู้ไปใช้ใน ของเป้าหมาย

ชีวิตประจําวันได้พบปะแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดตากให้ดีขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่จึงเพิ่มจํานวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณให้สอดคล้องกับการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 154 55

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 โครงการฝึกอบรมทักษะและ  - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมคนพิการ  -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ สํานักปลัดฯ

ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่ จํานวน 200 คน ฝึกอบรม ทักษะและส่งเสริมอาชีพ

คนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

48 โครงการฝึกอบรมทักษะและ   - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมคนพิการ  -   - 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ สํานักปลัดฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่ จํานวน 200 คน ฝึกอบรม ทักษะและส่งเสริมอาชีพ

คนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อความครอบคลุมให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 165 56

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการจัดงานตากสิน 1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ  - อุดหนุนจังหวัดตาก  -  - จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จ กองการ

มหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก    พระเจ้าตากสินมหาราช และ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม    พระเจ้าตากสินมหาราช ศึกษาฯ

ประจําปี พ.ศ. 2560 - 2561    สืบสานประเพณีการจัดงาน ตากสินมหาราชาราชานุสรณ์ 2,000,000  -  -  -  - ไม่น้อยกว่า    และประเพณี การจัดงาน

   ตากสินมหาราชานุสรณ์ที่มีมา จังหวัดตาก ร้อยละ 80    ตากสินมหาราชานุสรณ์ 

ประจําปี พ.ศ. 2561 - 2562    แต่อดีตถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - 2,000,000  -  -  - ของเป้าหมาย    ได้รับการสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

๒.เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 20,000 คน ต่อปี ๒.หน่วยงานต่างๆ เกิดจิต

ประจําปี พ.ศ. 2562 - 2563    ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน  -  - 2,000,000  -  -    สํานึกในการอนุรักษ์สืบสาน

   เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน    ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ประจําปี พ.ศ. 2563 - 2564    และอนุรักษ์สืบสานประเพณี  -  -  - 2,000,000  -    อันดีงามให้คงอยู่คู่เป็น

   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี    เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดตาก

   และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก

57

(แบบเดิม)

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

26 โครงการจัดงานตากสิน 1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ  - อุดหนุนจังหวัดตาก  -  - จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จ กองการ

มหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก    พระเจ้าตากสินมหาราช และ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม    พระเจ้าตากสินมหาราช ศึกษาฯ

ประจําปี พ.ศ. 2560 - 2561    สืบสานประเพณีการจัดงาน ตากสินมหาราชาราชานุสรณ์ 2,000,000  -  -  -  - ไม่น้อยกว่า    และประเพณี การจัดงาน

   ตากสินมหาราชานุสรณ์ที่มีมา จังหวัดตาก ร้อยละ 80    ตากสินมหาราชานุสรณ์ 

ประจําปี พ.ศ. 2561 - 2562    แต่อดีตถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - 2,000,000  -  -  - ของเป้าหมาย    ได้รับการสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

๒.เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 20,000 คน ต่อปี ๒.หน่วยงานต่างๆ เกิดจิต

ประจําปี พ.ศ. 2562 - 2563    ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน  -  - 2,000,000  -  -    สํานึกในการอนุรักษ์สืบสาน

   เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน    ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ประจําปี พ.ศ. 2563 - 2564    และอนุรักษ์สืบสานประเพณี  -  -  - 2,000,000  -    อันดีงามให้คงอยู่คู่เป็น

   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี    เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดตาก

ประจําปี พ.ศ. 2564 - 2565    และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก  -  -  -  - 2,000,000

เหตุผลและความจําเป็น :

เป็นกิจกรรมภาพรวมของจังหวัดตาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0018.1/6543 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 70 58

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่ออุดหนุนจังหวัดตากในการจัดงานตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก พาณิชยกรรมของจังหวัดตาก เพื่อเป็นการส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมจังหวัด 



แบบ ผ. 02

2.4 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอุดหนุนการจัดงาน 1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - อุดหนุนการจัดงาน 150,000 150,000 150,000 150,000  - จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชน ผู้ประกอบการ สํานักปลัดฯ

วันเกษตรพบพระ    แหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร วันเกษตรพบพระ กิจกรรม    ได้ทราบถึงแหล่งผลิตผลผลิต

2.ส่งเสริมด้านการตลาดแก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า    ทางการเกษตรมากขึ้น 

   เกษตรกร จํานวน 2,000 คน ร้อยละ 80 2.เกษตรกรมีแหล่งจําหน่าย

3.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง ของเป้าหมาย    ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 

   วิชาการแผนใหม่และเทคโนโลยี    และสามารถตกลงราคา

   สมัยใหม่สู่เกษตรกร    ซื้อขายได้โดยตรงกับผู้บริโภค 

   นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ

8 โครงการอุดหนุนการจัดงาน 1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - อุดหนุนการจัดงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชน ผู้ประกอบการ สํานักปลัดฯ

วันเกษตรพบพระ    แหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร วันเกษตรพบพระ กิจกรรม    ได้ทราบถึงแหล่งผลิตผลผลิต

2.ส่งเสริมด้านการตลาดแก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า    ทางการเกษตรมากขึ้น 

   เกษตรกร จํานวน 2,000 คน ร้อยละ 80 2.เกษตรกรมีแหล่งจําหน่าย

3.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง ของเป้าหมาย    ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 

   วิชาการแผนใหม่และเทคโนโลยี    และสามารถตกลงราคา

   สมัยใหม่สู่เกษตรกร    ซื้อขายได้โดยตรงกับผู้บริโภค 

   นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ

เหตุผลและความจําเป็น : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากที่ทําการปกครองอําเภอพบพระให้อุดหนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลทางการเกษตร

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด และเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกร

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 174 59

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู 1.เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการแก่  - ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู  -  -  - 2,000,000  - จํานวนอาคาร 1.มีอาคารสถานที่ให้บริการแก่ กองสาธารณสุข

สมรรถภาพองค์การบริหารส่วน    คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ สมรรถภาพองค์การบริหารส่วน ที่ก่อสร้าง    คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ

จังหวัดตาก    ที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู จังหวัดตาก จํานวน ๑ หลัง    ที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

   สมรรถภาพ ที่ยังขาดโอกาส    สมรรถภาพ ที่ยังขาดโอกาสยืม

   สามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์    อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ใน

   เพื่อใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน    การดํารงชีวิตประจําวันให้ดีขึ้น

   ให้ดีขึ้นเข้าถึงหรือได้รับบริการ    เข้าถึงหรือได้รับบริการอย่าง

   อย่างทั่วถึงและครอบคลุม    ทั่วถึงและครอบคลุม

2.ใช้เป็นสถานที่ดําเนินงาน 2.เป็นสถานที่ใช้การดําเนินงาน

   และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู    และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูฯ

   สมรรถภาพ ระดับจังหวัด 3.เป็นศูนย์ซ่อม ดัดแปลง 

3.เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนา    เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่อง

   รูปแบบการดูแลช่วยเหลือ และฟื้น    ช่วยความพิการระดับจังหวัด

   ฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ 

   ผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับ

   การฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับ

   ชุมชนและครอบครัวเชื่อมโยงกับ

   หน่วยบริการอื่นๆเป็นศูนย์ซ่อม 

   ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์

   เครื่องช่วยความพิการระดับจังหวัด

60

2.5 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู 1.เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการแก่  - ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู  -  -  - 2,800,000  - จํานวนอาคาร 1.มีอาคารสถานที่ให้บริการแก่ กองสาธารณสุข

สมรรถภาพองค์การบริหารส่วน    คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ สมรรถภาพองค์การบริหารส่วน ที่ก่อสร้าง    คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ

จังหวัดตาก    ที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู จังหวัดตาก จํานวน ๑ หลัง    ที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

   สมรรถภาพ ที่ยังขาดโอกาส    สมรรถภาพ ที่ยังขาดโอกาสยืม

   สามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์    อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ใน

   เพื่อใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน    การดํารงชีวิตประจําวันให้ดีขึ้น

   ให้ดีขึ้นเข้าถึงหรือได้รับบริการ    เข้าถึงหรือได้รับบริการอย่าง

   อย่างทั่วถึงและครอบคลุม    ทั่วถึงและครอบคลุม

2.ใช้เป็นสถานที่ดําเนินงาน 2.เป็นสถานที่ใช้การดําเนินงาน

   และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู    และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูฯ

   สมรรถภาพ ระดับจังหวัด 3.เป็นศูนย์ซ่อม ดัดแปลง 

3.เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนา    เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่อง

   รูปแบบการดูแลช่วยเหลือ และฟื้น    ช่วยความพิการระดับจังหวัด

   ฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ 

   ผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับ

   การฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับ

   ชุมชนและครอบครัวเชื่อมโยงกับ

   หน่วยบริการอื่นๆเป็นศูนย์ซ่อม 

   ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์

   เครื่องช่วยความพิการระดับจังหวัด

เหตุผลและความจําเป็น : เปลี่ยนแปลงการประมาณการตามสถานการณ์ เนื่องจากปัจจุบันราคากลางวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้น

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 176 61

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข, 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

และพัฒนาการจัดการอนามัย งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แกนนําสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า ในชุมชน

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จํานวน 630 คน ของเป้าหมาย

7 โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริม  - อาสาสมัครสาธารณสุข, 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ได้รับความรู้งานด้าน กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหาร งานด้านสุขาภิบาลอาหาร แกนนําสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม สุขาภิบาลอาหาร สามารถ 

ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะ 

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ร้อยละ 80 ในการดําเนินงานตามบทบาท

จํานวน 135 คน ของเป้าหมาย หน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น

8 โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุม 1.เพื่อสร้างความตระหนักและ  - อาสาสมัครสาธารณสุข 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ กองสาธารณสุข

โรคที่สําคัญ    ให้ความรู้ ความเข้าใจในการ ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ตระหนักและได้รับความรู้

   รณรงค์ป้องกันโรคที่สําคัญ ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    ในการป้องกันควบคุม

2.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคและลด และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80    โรคที่สําคัญมากขึ้น

   อัตราการตายของประชาชน ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย 2.อัตราการเกิดโรคลดลงหรือ

   อันเกิดจากโรคที่สําคัญ จํานวน 450 คน    สามารถพบการเกิดโรค

   ได้เร็วขึ้น

62

(เปลี่ยนแปลงแผนงาน จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็น แผนงานสาธารณสุข)

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

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่  - เพื่อให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  - อาสาสมัครสาธารณสุข 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ชมรมมีการทํางานอย่างมี กองสาธารณสุข

เครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มีความสามารถในการทํางาน ระดับต่างๆ ฝึกอบรม ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน ๑,๒๐๐ คน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ  - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมผู้พิการหรือผู้ดูแล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

และการดูแลสุขภาพผู้พิการ และทักษะแก่ผู้พิการ ผู้พิการ หรือผู้เกี่ยวข้อง ฝึกอบรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน ๑00 คน ไม่น้อยกว่า

 ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

15 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดูแล  - เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก 260,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  -สตรีและบุคคลในครอบครัว กองสาธารณสุข

สุขภาพอนามัยที่ดีของสตรีและบุคคล สามารถมีความตระหนักถึงการดูแล ในครอบครัว ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง

ในครอบครัว สุขภาพ และมีการปรับพฤติกรรม จํานวน 400 คน ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอด

ในการดํารงชีวิตประจําวัน ร้อยละ 80 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ของเป้าหมาย

21 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี กองสาธารณสุข

และเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายให้กับ    มีสุขภาพที่ดี จํานวน 200 คน ฝึกอบรม 2.เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา

เด็กและเยาวชน 2.เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า    ด้านสมรรถนะทางร่างกาย

   ทางร่างกายให้กับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 80 3.เด็กและเยาวชนมีเวทีในการ

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จัดใช้เวลา ของเป้าหมาย    แสดงออกทางสร้างสรรค์ที่ดี

   ว่างในการแสดงออกทางสร้างสรรค์    ห่างไกลจากยาเสพติด

   ห่างไกลจากยาเสพติด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมด้านการคุ้มครอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้ารับ 1.ทําให้ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

งานคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน    แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงสิทธิ ผู้บริโภค ให้กับ กลุ่มสตรี  อสม. การฝึกอบรม    เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค

ในจังหวัดตาก    ของผู้บริโภค และ กศน.ตําบล  ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนสามารถใช้สิทธิ

2.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคเกิด จํานวน 100 คน ร้อยละ 80    และมีบทบาทร่วมกับภาครัฐ

   ความตื่นตัวในการรักษาสิทธิของ ของเป้าหมาย    ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

   ตัวเองอย่างจริงจัง    อย่างแพร่หลาย

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

25 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองสาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและ ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ ในการดําเนินงาน

เครือข่ายในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า ตามบทบาทหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น

จํานวน 130 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

26 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  - เพื่อเพิ่มความรู้และส่งเสริม  - อาสาสมัครสาธารณสุข 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองสาธารณสุข

งานสาธารณสุขมูลฐาน ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่าย และประชาชน ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ ในการดําเนินงาน

และเครือข่ายด้านงานสาธารณสุข ที่สนใจ จํานวน 600 คน ไม่น้อยกว่า ตามบทบาทหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

27 โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบ  - เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบ  - ฝึกอบรมอาสาสมัคร 700,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองสาธารณสุข

สุขภาพภาคประชาชน สุขภาพของประชาชน สาธารณสุข และประชาชน ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ ในการดําเนินงาน

ที่สนใจ จํานวน 750 คน ไม่น้อยกว่า ตามบทบาทหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีความรู้ กองสาธารณสุข

ทันตสาธารณสุข    การทํางานด้านทันตสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    และทักษะการทํางาน

2.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    ด้านทันตสาธารณสุข

   ในการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

   และพฤติกรรมด้านทันตสาธารณสุข ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย    ความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยน

   ตามกลุ่มวัยและชุมชน จํานวน 230 คน    ทัศนะคติ และพฤติกรรมด้านทันต

3.เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก    สาธารณสุข ตามกลุ่มวัยและชุมชน 

   ของประชาชน 3.สามรถแก้ปัญหาสุขภาพ

4.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ    ช่องปากของประชาชน

   ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 4.ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการ

   สุขภาพช่องปากของประชาชน    บูรณาการและมีส่วนร่วมในการ

   ในจังหวัดตาก    แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของ

   ประชาชนในจังหวัดตาก

35 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.คนในชุมชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค    การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ความเข้าใจการสร้างเสริม

   ที่ถูกต้อง ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    ภูมิคุ้มกันโรคที่ถูกต้อง

2.เพื่อส่งเสริมการส่วนร่วม และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80 2.คนในชุมชนมีการส่วนร่วม

   ของคนในชุมชนในการสร้าง ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย    ของในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

   เสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างมี จํานวน 230 คน    โรคอย่างมีประสิทธิภาพ

   ประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เสริมสร้างความรู้ ทักษะการดูแล  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี กองสาธารณสุข

การดูแลผู้ป่วยยากไร้และ    ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกต้อง ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ความรู้ทักษะ การดูแลผู้ป่วย

ผู้ด้อยโอกาส 2.เพื่อส่งเสริมการส่วนร่วม ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกต้อง

   ของคนในชุมชนในการดูแล และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80 2. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

   ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย ดูแลผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

3.เพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้และ จํานวน 230 คน 3. ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อย

   ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

   สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข สามารถดํารงชีวิตได้อย่าง

   และไม่ลําบาก ปกติสุข และไม่ลําบาก

37 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ กองสาธารณสุข

การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์    ความเข้าใจ การป้องกัน ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน

   และควบคุมโรคเอดส์ ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    และควบคุมโรคเอดส์

2.เพื่อส่งเสริมมีส่วนร่วมและ และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน

   สนับสนุนการป้องกันและ ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย    ร่วมและสนับสนุนการป้องกัน

   ควบคุมโรคเอดส์  จํานวน 230 คน    และควบคุมโรคเอดส์ 

3.เพื่อให้มีความรู้และปรับ� 3.สามารถปรับทัศนคติต่อ

   ทัศนคติต่อผู้ป่วยเอดส์�ไม่เกิด    ผู้ป่วยเอดส์�ไม่เกิดการซ้ําเติม� 

   การซ้ําเติม ส่งเสริมให้มีการดูแล    ส่งเสริมให้มีการดูแลผู้ป่วยเอดส์

   ผู้ป่วยเอดส์ร่วมกันในชุมชน    ร่วมกันในชุมชน�

4.เพื่อลดจํานวนผู้ติดเชื้อเอดส์ 4.สามารถลดจํานวนผู้ติดเชื้อเอดส์

   และลดอัตราการตายด้วยโรคเอดส์    และลดอัตราการตายด้วย โรคเอดส์

   ของประชาชนในจังหวัดตาก   ของประชาชนในจังหวัดตาก 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.สามารถเสริมสร้างทักษะ กองสาธารณสุข

การดูแลสุขภาพและการ    ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแล ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ออกกําลังกาย    สุขภาพด้วยการออกกําลังกาย ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    ในการดูแลสุขภาพด้วยการ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80    ออกกําลังกาย

   การเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการ

   และผู้อื่น รวมทั้งสามารถนําวิธี จํานวน 300 คน    เสริมสร้างสุขภาพของตนเอง

   การดูแลสุขภาพไปปฏิบัติในชีวิต    และผู้อื่น รวมทั้งวิธีการดูแล

    ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    สุขภาพไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

   ซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกัน    ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 

   อย่างมีความสุข    ซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกัน

   อย่างมีความสุข

39 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี กองสาธารณสุข

การควบคุมโรคอุบัติใหม่    สถานการณ์ แนวทาง และวิธี ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ 

   การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    แนวทาง และวิธีการเฝ้าระวัง

   อุบัติใหม่ อย่างถูกต้อง และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80    ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่ 

2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย    อย่างถูกต้อง

   ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ จํานวน 230 คน 2.มีการเตรียมความพร้อมรับ

   โดยสร้างการส่วนร่วม ระหว่าง    สถานการณ์ การป้องกันและ

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร    ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

   สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน    โดยสร้างการส่วนร่วม ระหว่าง
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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

   สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร

   และประชาชนในจังหวัดตาก    สาธารณสุขประจําหมู่บ้านและ

   ในการพัฒนาระบบ กลไก    ประชาชนในจังหวัดตาก ในการ

   การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม    พัฒนาระบบ กลไก การเฝ้าระวัง 

   โรคอุบัติใหม่    ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่

40 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.สามารถเสริมสร้างทักษะความรู้ กองสาธารณสุข

สุขภาพจิตในชุมชน    ในการดูแล ส่งเสริม และป้องกัน ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ

   การเกิดปัญหาสุขภาพจิตของคน ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    ดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชน

   ในชุมชน และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80 2.มีการเสริมสร้างสุขภาพจิต

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย    ด้วยตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง

   มีการเสริมสร้างสุขภาพจิต จํานวน 230 คน    สามารถนําวิธีการดูแลสุขภาพจิต

   ด้วยตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง    ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้

   สามารถนําวิธีการดูแลสุขภาพจิต    อย่างมีประสิทธิภาพ

   ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ 3.สามารถบูรณาการกับ

   อย่างมีประสิทธิภาพ    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร

   สาธารณสุขประจําหมู่บ้านและ

   ประชาชนในจังหวัดตากในการ

   ดูแลสุขภาพจิตในชุมชน 
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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

41 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน 1.เพื่อลดจํานวนประชากรสัตว์  1. ทําหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนสัตว์ 1.จํานวนประชากร สัตว์อัน กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้า    อันอาจจะทําให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100 ตัว ที่ได้รับการ    อาจจะทําให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า

2.ให้ความความรู้ ในการปฏิบัติที่ ทําหมั้นและฉีด 2.คนในชุมชนมีความความรู้

   ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันควบคุม วัคซีนโรค    ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

   โรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า    การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

3.เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ ไม่น้อยกว่า 3.สามารถสร้างพื้นที่ปลอด

   สุนัขบ้า ป้องกันควบคุมระบาดและ ร้อยละ 80    โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันควบคุม

   ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ของเป้าหมาย    ระบาด และลดอัตราการเกิด

   ในชุมชน    โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

4.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคน 2. ฝึกอบรมอาสาสมัคร จํานวนผู้เข้าร่วม 4.คนในชุมชนมีส่วนร่วม และ

   ในชุมชนให้เห็นความสําคัญ สาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน ฝึกอบรม    เห็นความสําคัญในการนํา

   ในการนําสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงาน ไม่น้อยกว่า    สัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด ไปรับ

   ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค สาธารณสุข และประชาชน ร้อยละ 80    บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

   พิษสุนัขบ้า ที่สนใจ ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย    พิษสุนัขบ้า

จํานวน 230 คน

42 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข, - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

ในครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ แกนนําสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม ในการส่งเสริมสุขภาพของ

ครอบครัวและชุมชน ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า ครอบครัวและชุมชน

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จํานวน 215 คน ของเป้าหมาย
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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

43 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้าง  - เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน  - อาสาสมัครสาธารณสุข, - 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ทําให้ชุมชนมีสุขภาวะ กองสาธารณสุข

สุขภาวะที่ดีในชุมชน มีแนวทางร่วมกันในการ แกนนําสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม ที่เหมาะสม

สร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จํานวน 80 คน ของเป้าหมาย

44 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  - เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข, - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

การรักษาโรคในเบื้องต้น ในการปฐมพยาบาล และการรักษา แกนนําสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม ความเข้าใจ ในการดูแล

โรคในเบื้องต้น ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า รักษาโรคเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จํานวน 540 คน ของเป้าหมาย

45 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง  - เพื่อให้ประชาชนมีทักษะ  - อาสาสมัครสาธารณสุข, - 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนมีพฤติกรรม กองสาธารณสุข

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี และความรู้ที่จําเป็นในการ แกนนําสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม ในการดูแลรักษาสุขภาพ

ของประชาชน ดูแลสุขภาพของตนเอง ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้อง

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จํานวน 600 คน ของเป้าหมาย

47 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  - เด็ก และเยาวชน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี กองสาธารณสุข

สุขภาพและทักษะในการดํารง    มีสุขภาพที่ดี จํานวน 120 คน ฝึกอบรม 2.เด็กและเยาวชนได้รับ

ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 2.เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะในการ ไม่น้อยกว่า    การพัฒนาด้านทักษะในการ

   ดํารงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 80    ดํารงชีวิต

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ ของเป้าหมาย 3.เด็กและเยาวชนมีเวทีในการ

   เวลาว่างในการแสดงออกทาง    แสดงออกทางสร้างสรรค์ที่ดี

   สร้างสรรค์ห่างไกลจากยาเสพติด    ห่างไกลจากยาเสพติด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ  - ฝึกอบรม อาสาสมัคร  -  - 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ กองสาธารณสุข

การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง    การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง สาธารณสุข (อสม.) และ จนท. ฝึกอบรม    ทักษะการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

เบื้องต้น    ในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    อย่างถูกต้อง

2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ฯลฯ ร้อยละ 80 2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล

   ในชุมชนในการดูแลผู้ป่วย จํานวน 200 คน ของเป้าหมาย    ผู้ป่วยติดเตียง

   ที่มีภาวะติดเตียง 3.ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการ

3.เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ    ดูแลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง

   การดูแลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง

เหตุผลและความจําเป็น : เปลี่ยนแปลงแผนงานตามรูปแบบประเภทการจําแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก  หน้า 151 - 166 71

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

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ  - ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สํานักงาน

การปฏิบัติงาน อบจ.ตาก บริหารส่วนจังหวัดตาก มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน อบจ.ตาก ให้กับ ฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง เลขานุการฯ

เนื่องจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพ

และเจ้าหน้าที่ มีการประสานงาน และเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก ร้อยละ 80

และกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน จํานวน 100 คน ของเป้าหมาย

ไปในทิศทางเดียวกัน

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ  - ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สํานักงาน

การปฏิบัติงานกิจการสภา อบจ.ตาก บริหารส่วนจังหวัดตาก มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานกิจการสภา ฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง เลขานุการฯ

เนื่องจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ อบจ.ตาก ให้กับฝ่ายบริหาร ไม่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพ

และเจ้าหน้าที่ มีการประสานงาน ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80

และกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน อบจ.ตาก จํานวน 80 คน ของเป้าหมาย

ไปในทิศทางเดียวกัน

เหตุผลและความจําเป็น :

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 179 72

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

เนื่องจากเพิ่มระยะวันเวลาในการฝึกอบรม จึงลดจํานวนกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับการจัดโครงการดังกล่าว



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ  - เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร  - จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 200,000 จํานวนผู้มีสิทธิ  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน เลือกตั้งมาใช้ มีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ

จังหวัดตาก จังหวัดตากเป็นไปตามที่ระเบียบ จังหวัดตาก สิทธิเลือกตั้ง บริหารส่วนจังหวัดตาก ครบตาม

กฎหมายกําหนด   ไม่น้อยกว่า จํานวนที่กฎหมายกําหนด

ร้อยละ 70

9 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ  - เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร  - จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 จํานวนผู้มีสิทธิ  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน เลือกตั้งมาใช้ มีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ

จังหวัดตาก จังหวัดตากเป็นไปตามที่ระเบียบ จังหวัดตาก สิทธิเลือกตั้ง บริหารส่วนจังหวัดตาก ครบตาม

กฎหมายกําหนด   ไม่น้อยกว่า จํานวนที่กฎหมายกําหนด

ร้อยละ 70

เหตุผลและความจําเป็น : เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซ่อมเมื่อมีเหตุทําให้สมาชิกภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากต้องสิ้นสุดลง

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 197 73

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ 1.เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 600,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้ กองการ

ศักยภาพ และทักษะด้านการ    และทักษะในการบริหารงานรวมทั้ง บุคลากรองค์การบริหารส่วน ฝึกอบรม    และทักษะในการบริหารงาน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก    เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จังหวัดตาก และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

   โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 200 คน ร้อยละ 80    มากยิ่งขึ้น

2.เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของ ของเป้าหมาย 2.เป็นการเปิดโลกทัศน์ของบุคลากร 

   บุคลากร อบจ.ตาก ให้มีวิสัยทัศน์    อบจ.ตาก และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

   กว้างไกล    ยิ่งขึ้น

3.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 3.บุคลากร อบจ.ตาก ทราบถึงวัฒนธรรม

   ของราษฎรนอกพื้นที่    และวิถีชีวิตของราษฎรนอกพื้นที่

4.เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหาร 4.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

   ส่วนจังหวัดตาก มีความรู้ความ    จังหวัดตาก มีความรู้ความสามารถ

   สามารถที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน    ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

5.เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหาร 5.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

   ส่วนจังหวัดตาก สามารถนําความรู้    จังหวัดตาก สามารถนําความรู้

   ที่ได้รับ ไปใช้ในการดําเนินชีวิต    ที่ได้รับมาใช้ประกอบการดําเนิน

   ประจําวันและการปฏิบัติงานได้    ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน

   อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์    มากยิ่งขึ้น

   อันดีของบุคลากรองค์การบริหาร 6.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

   ส่วนจังหวัดตาก    จังหวัดตาก มีความสัมพันธ์อันดี

   ต่อกันมากยิ่งขึ้น

74

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ 1.เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 600,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้ กองการ

ศักยภาพ และทักษะด้านการ    และทักษะในการบริหารงานรวมทั้ง บุคลากรองค์การบริหารส่วน ฝึกอบรม    และทักษะในการบริหารงาน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก    เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จังหวัดตาก และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

   โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 350 คน ร้อยละ 80    มากยิ่งขึ้น

2.เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของ ของเป้าหมาย 2.เป็นการเปิดโลกทัศน์ของบุคลากร 

   บุคลากร อบจ.ตาก ให้มีวิสัยทัศน์    อบจ.ตาก และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งขึ้น

   กว้างไกล 3.บุคลากร อบจ.ตาก ทราบถึงวัฒนธรรม

3.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต    และวิถีชีวิตของราษฎรนอกพื้นที่

   ของราษฎรนอกพื้นที่ 4.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

4.เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหาร    จังหวัดตาก มีความรู้ความสามารถ

   ส่วนจังหวัดตาก มีความรู้ความ    ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

   สามารถที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 5.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

5.เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหาร    จังหวัดตาก สามารถนําความรู้

   ส่วนจังหวัดตาก สามารถนําความรู้    ที่ได้รับมาใช้ประกอบการดําเนิน

   ที่ได้รับ ไปใช้ในการดําเนินชีวิต    ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน

   ประจําวันและการปฏิบัติงานได้    ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    มากยิ่งขึ้น

6.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 6.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

   อันดีของบุคลากรองค์การบริหาร    จังหวัดตาก มีความสัมพันธ์อันดี

   ส่วนจังหวัดตาก    ต่อกันมากยิ่งขึ้น

เหตุผลและความจําเป็น : เนื่องจากอัตรากําลังบุคลากรเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 79 - 80 75

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก ได้นําความรู้ กองการ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา    ด้านระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ ฝึกอบรม    ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก    กับ อบจ. ให้กับบุคลากร อบจ.ตาก จํานวน 250 คน ไม่น้อยกว่า    อบจ. มาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2.เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก ร้อยละ 80 2.บุคลากร อบจ.ตาก มีวินัยในการ

   มีวินัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง ของเป้าหมาย    ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม

   ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย    ระเบียบ กฎหมาย ทําให้เกิดการ

   ป้องกันความผิดพลาดอันเกิด    ผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง

   จากการปฏิบัติงาน 3.การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อนําองค์กรสู่การบริหาร    คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

   ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ    ขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุด

   คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจ    ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

   ขององค์กร และเพื่อประโยชน์ 4.ทําให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน

   สูงสุดของประชาชน    ของบุคลากร อบจ.ตาก 

4.เพื่อติดตามประเมินผลการ

   ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก 
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก ได้นําความรู้ กองการ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา    ด้านระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ จํานวน 2 รุ่น ฝึกอบรม    ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก    กับ อบจ. ให้กับบุคลากร อบจ.ตาก รุ่นละ 350 คน ไม่น้อยกว่า    อบจ. มาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2.เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก ร้อยละ 80 2.บุคลากร อบจ.ตาก มีวินัยในการ

   มีวินัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง ของเป้าหมาย    ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม

   ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย    ระเบียบ กฎหมาย ทําให้เกิดการ

   ป้องกันความผิดพลาดอันเกิด    ผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง

   จากการปฏิบัติงาน 3.การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อนําองค์กรสู่การบริหาร    คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

   ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ    ขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุด

   คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจ    ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

   ขององค์กร และเพื่อประโยชน์ 4.ทําให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน

   สูงสุดของประชาชน    ของบุคลากร อบจ.ตาก 

4.เพื่อติดตามประเมินผลการ

   ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก 

เหตุผลและความจําเป็น : เนื่องจากอัตรากําลังบุคลากรเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

 

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 243 77

งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  - เพื่อพัฒนารูปแบบระบบฐานข้อมูล  - จัดจ้างทําระบบสารสนเทศ  -  -  - 300,000 100,000 จํานวนกิจกรรม  - ส่วนราชการสามารถนํา กองยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ฐานข้อมูลจังหวัดตาก ที่ดําเนินการ ฐานข้อมูลไปใช้เป็นแนวทาง และงบประมาณ

ให้มีความทันสมัย เกิดการเชื่อมโยง จํานวน 1 ระบบ ในการวางแผนให้เกิดการพัฒนา

เครือข่ายข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการ จังหวัดตาก อย่างมีประสิทธิภาพ

ดําเนินงานของทุกภาคส่วนราชการ มากยิ่งขึ้น

36 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1.เพื่อพัฒนารูปแบบระบบฐานข้อมูล 1.จัดจ้างทําระบบสารสนเทศ  -  -  - 300,000 จํานวนกิจกรรม 1.ส่วนราชการสามารถนํา กองยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ฐานข้อมูลจังหวัดตาก ที่ดําเนินการ    ฐานข้อมูลไปใช้เป็นแนวทาง และงบประมาณ

   ให้มีความทันสมัยเกิดการเชื่อมโยง จํานวน 1 ระบบ    ในการวางแผนให้เกิดการพัฒนา

   เครือข่ายข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล 397,000 397,000    จังหวัดตาก อย่างมีประสิทธิภาพ

   ในการดําเนินงานของทุกภาคส่วน ของ อบจ.ตาก ดังนี้    มากยิ่งขึ้น

   ราชการ    2.1พัฒนาระบบฐานข้อมูล 2.มีศูนย์ระบบฐานข้อมูลที่

2.เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาระบบฐานข้อมูล        ของ อบจ.ตาก ให้สอดคล้อง    มีศักยภาพ ประมวลผลและ

   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก        กับสถานการณ์ และติดตาม    เชื่อมโยงกับเครือข่าย

   ให้มีอุปกรณ์และเทคโนโลยี        ประเมินผลข้อมูล    สารสนเทศในจังหวัดตาก

   ที่ทันสมัยและสามารถเชื่อมโยง    2.2ปรับปรุงห้องระบบ 3.มีอุปกรณ์เทคโนโลยี

   กับเครือข่ายสารสนเทศของ         ฐานข้อมูล ของ อบจ.ตาก    สารสนเทศที่ทันสมัยและมี

   หน่วยงานส่วนราชการ    2.3ประชุมและจัดฝึกอบรม    บุคลากรที่มีทักษะสนับสนุน

   ในจังหวัดตาก        บุคลากรและผู้สังเกตการณ์    ในการทํางาน

       จํานวน 80 คน  

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อพัฒนารูปแบบระบบฐานข้อมูลจังหวัดตาก ให้มีความทันสมัยเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของทุกภาคส่วนราชการ

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 201 78

(แบบเดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ  -  -  - 3,500,000 3,500,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สํานักงาน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา    การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ผู้นําท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ฝึกอบรม    ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการ เลขานุการฯ

ท้องถิ่นจังหวัดตาก    และพัฒนาชุมชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า    พัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน

2.เพื่อนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชน ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ

   มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 1,000 คน ของเป้าหมาย    นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   ของตนเอง    มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

3.เพื่อให้นําความรู้และประสบการณ์    ของตนเอง

   ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น 3.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

   มาปรับใช้ให้เหมาะสมและเป็น    และประสบการณ์ที่ได้จากการ

   ประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตนเอง    เรียนรู้ท้องถิ่นอื่น สามารถนํามา

   ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

   ท้องถิ่นของตนเอง

79

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ  -  -  - 3,500,000 3,500,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สํานักงาน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา    การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ผู้นําท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ฝึกอบรม    ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการ เลขานุการฯ

ท้องถิ่นจังหวัดตาก    และพัฒนาชุมชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า    พัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน

2.เพื่อให้นําความรู้และประสบการณ์ และประชาชน ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

   ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น จํานวน 1,000 คน ของเป้าหมาย    และประสบการณ์ที่ได้จากการ

   มาปรับใช้ให้เหมาะสมและเป็น    เรียนรู้ท้องถิ่นอื่น สามารถนํามา

   ประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตนเอง    ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

   ท้องถิ่นของตนเอง

เหตุผลและความจําเป็น : ปรับวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 209 80

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 1.เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  - จัดทําหนังสือ คู่มือ แผ่นพับ  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนฉบับ 1.มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สํานักปลัดฯ

จังหวัดตาก    ที่พัก ร้านอาหาร ร้านจําหน่าย แผนที่ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว    ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของฝาก

   ของฝากของที่ระลึกฯลฯ ที่ทันสมัย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    ของที่ระลึกฯลฯ ที่ทันสมัย

2.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล จํานวน 10,000 ฉบับ 2.นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยว

   การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก    ของจังหวัดตาก และมาท่องเที่ยว

   เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ    จังหวัดตาก เพิ่มมากขึ้น

   หลากหลาย มีคุณภาพ

1 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 1.เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  - จัดทําหนังสือ คู่มือ แผ่นพับ  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนฉบับ 1.มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สํานักปลัดฯ

จังหวัดตาก    ที่พัก ร้านอาหาร ร้านจําหน่าย แผนที่ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว    ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของฝาก

   ของฝากของที่ระลึกฯลฯ ที่ทันสมัย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    ของที่ระลึกฯลฯ ที่ทันสมัย

2.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล จํานวน 5,000 ฉบับ 2.นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยว

   การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก    ของจังหวัดตาก และมาท่องเที่ยว

   เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ    จังหวัดตาก เพิ่มมากขึ้น

   หลากหลาย มีคุณภาพ

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อปรับขนาดรูปเล่มให้มีความเหมาะสมกับปริมาณข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั้งรูปภาพและข้อความบรรยายให้มากขึ้น

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 219 81

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการฝึกอบรมด้านบริการ  - เพื่อให้ จนท.อปท. ผู้ประกอบการ  - ฝึกอบรมด้านบริการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ทําให้ จนท.อปท. ผู้ประกอบการ สํานักปลัดฯ

การท่องเที่ยวรองรับสู่ประชาคม ด้านท่องเที่ยว ฯลฯ  มีความรู้ด้าน การท่องเที่ยว จํานวน 100 คน ฝึกอบรม ด้านท่องเที่ยว  มีความรู้ 

เศรษฐกิจอาเซียน การบริการท่องเที่ยว และนํามา ไม่น้อยกว่า ความเข้าใจ ในการบริการ

ปรับใช้กับองค์กร และหน่วยงาน ร้อยละ 80 นักท่องเที่ยว และนํามาปรับใช้

ของตน ให้เป็นที่ประทับใจ ของเป้าหมาย กับองค์กร และหน่วยงานของตน 

นักท่องเที่ยว ให้เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยว

2 โครงการฝึกอบรมด้านบริการ  - เพื่อให้ จนท.อปท. ผู้ประกอบการ  - ฝึกอบรมด้านบริการ 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ทําให้ จนท.อปท. ผู้ประกอบการ สํานักปลัดฯ

การท่องเที่ยว ด้านท่องเที่ยว ฯลฯ  มีความรู้ด้าน การท่องเที่ยว จํานวน 100 คน ฝึกอบรม ด้านท่องเที่ยว  มีความรู้ 

การบริการท่องเที่ยว และนํามา ไม่น้อยกว่า ความเข้าใจ ในการบริการ

ปรับใช้กับองค์กร และหน่วยงาน ร้อยละ 80 นักท่องเที่ยว และนํามาปรับใช้

ของตน ให้เป็นที่ประทับใจ ของเป้าหมาย กับองค์กร และหน่วยงานของตน 

นักท่องเที่ยว ให้เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยว

เหตุผลและความจําเป็น : ปรับชื่อโครงการและงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 219 82

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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 โครงการรถไฟนําเที่ยว 1.เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่  - รถไฟนําเที่ยวบริการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1.นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

   นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองตาก นักท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ นักท่องเที่ยว    เมืองตาก ได้รับความสะดวก

   และบริเวณใกล้เคียง อันจะทําให้ เทศบาลเมืองตาก และตําบล ไม่น้อยกว่า    ในการเที่ยวชมเมืองตาก ใช้เวลา

   นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว ใกล้เคียง ตามประกาศ ร้อยละ 80    ท่องเที่ยวเมืองตาก มีเวลาซื้อ

   เมืองตากนานขึ้นและมีเวลาซื้อสินค้า ของ อบจ.ตาก ของเป้าหมาย    สินค้าและบริการอื่นนานขึ้น

   และบริการอื่น  - นักท่องเที่ยว 2.ทําให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก

2.เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก จํานวน 10,000 คน    มีความภาคภูมิใจสถานที่ท่องเที่ยว

   มีความภาคภูมิใจสถานที่ท่องเที่ยว    ในพื้นที่ของตน มีส่วนร่วมและ

   ในพื้นที่ของตน มีส่วนร่วมและ    ให้บริการนักท่องเที่ยว

   ให้บริการนักท่องเที่ยว 3.ทําให้เยาวชน ประชาชน

3.เพื่อให้เยาวชน ประชาชนสามารถ    สามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร 

   ให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม    เกี่ยวกับกิจกรรมรถไฟนําเที่ยว 

   รถไฟนําเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว    และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

   ที่เป็นเส้นทางผ่าน หรือจุดแวะ    เส้นทางผ่าน หรือจุดแวะรถไฟ

   รถไฟนําเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยว    นําเที่ยวได้อย่างถูกต้อง เป็นที่

   ได้อย่างถูกต้อง และเป็นที่ชื่นชอบ    ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

   ของนักท่องเที่ยว 4.ทําให้ประชาชนมีรายได้จาก

4.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จาก    การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

   การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

83

(แบบเดิม)

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 โครงการรถไฟนําเที่ยว 1.เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่  - ให้บริการรถไฟนําเที่ยว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1.นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

   นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองตาก กับประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว    เมืองตาก ได้รับความสะดวก

   และบริเวณใกล้เคียง อันจะทําให้ นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า    ในการเที่ยวชมเมืองตาก ใช้เวลา

   นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ ร้อยละ 80    ท่องเที่ยวเมืองตาก มีเวลาซื้อ

   เมืองตากนานขึ้นและมีเวลาซื้อสินค้า ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตาก ของเป้าหมาย    สินค้าและบริการอื่นนานขึ้น

   และบริการอื่น และพื้นที่ใกล้เคียง 2.ทําให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก

2.เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก ตามประกาศของ อบจ.ตาก    มีความภาคภูมิใจสถานที่ท่องเที่ยว

   มีความภาคภูมิใจสถานที่ท่องเที่ยว จํานวน 2,000 คน    ในพื้นที่ของตน มีส่วนร่วมและ

   ในพื้นที่ของตน มีส่วนร่วมและ  - จัดทําจุดจอด รับ - ส่ง จํานวนกิจกรรม    ให้บริการนักท่องเที่ยว

   ให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ที่ดําเนินการ 3.ทําให้เยาวชน ประชาชน

3.เพื่อให้เยาวชน ประชาชนสามารถ การให้บริการรถไฟนําเที่ยว    สามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร 

   ให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้า    เกี่ยวกับกิจกรรมรถไฟนําเที่ยว 

   รถไฟนําเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ตากสินมหาราช    และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

   ที่เป็นเส้นทางผ่าน หรือจุดแวะ    เส้นทางผ่าน หรือจุดแวะรถไฟ

   รถไฟนําเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยว    นําเที่ยวได้อย่างถูกต้อง เป็นที่

   ได้อย่างถูกต้อง และเป็นที่ชื่นชอบ    ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

   ของนักท่องเที่ยว 4.ทําให้ประชาชนมีรายได้จาก

4.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จาก    การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

   การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน โดยดําเนินการภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างตามคําสั่งของกรมควบคุมโรค

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 221 84

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 1.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

การท่องเที่ยวจังหวัดตาก    การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ท่องเที่ยวจังหวัดตาก กิจกรรม    ของจังหวัดตาก และมาท่องเที่ยว

   ให้เป็นที่รู้จัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า    จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม จํานวน 500 คน ร้อยละ 80 2.ประชาชนมีรายได้จากการ

   เป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ของเป้าหมาย    ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

   จังหวัดตาก อันจะนํามาซึ่งรายได้

   จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

8 โครงการจัดกิจกรรมและสื่อวีดีทัศน์ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 500,000 จํานวนผู้เข้า 1.นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก    การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ท่องเที่ยวจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม    ของจังหวัดตาก และมาท่องเที่ยว

   ให้เป็นที่รู้จัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า    จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม จํานวน 500 คน ร้อยละ 80 2.ประชาชนมีรายได้จากการ

   เป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ของเป้าหมาย    ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

   จังหวัดตาก อันจะนํามาซึ่งรายได้

   จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  - จัดทําสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ จํานวนชุด

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก

จํานวน 5 ชุด

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตากผ่านสื่อออนไลน์

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 223 85

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริม 1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  - อุดหนุนอําเภออุ้มผาง 100,000 100,000 150,000 150,000  - จํานวน 1.ทําให้วัฒนธรรม วิถีชีวิต สํานักปลัดฯ

การท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า    อําเภออุ้มผาง จัดงานเทศกาลส่งเสริมการ นักท่องเที่ยว    แหล่งท่องท่องเที่ยว ธรรมชาติ 

 2.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า ไม่น้อยกว่า    ของอําเภออุ้มผาง เป็นที่รู้จัก

   แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ของอําเภอ นักท่องเที่ยว ร้อยละ 80    ของนักท่องเที่ยว และเกิดความ

   อุ้มผาง ให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้ จํานวน 5,000 คน ของเป้าหมาย    ประทับใจและนําไปเผยแพร่ 

   ความเข้าใจ ประทับใจ และนําไป    อันจะทําให้มีนักท่องเที่ยว

   เผยแพร่ อันจะทําให้มีนักท่องเที่ยว    มาเที่ยวอําเภออุ้มผางมากยิ่งขึ้น

   มาเที่ยวอําเภออุ้มผางมากยิ่งขึ้น 2.ประชาชนมีรายได้จากการ

3.เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว    ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

   เพิ่มมากขึ้น

16 โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริม 1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  - อุดหนุนอําเภออุ้มผาง 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1.ทําให้วัฒนธรรม วิถีชีวิต สํานักปลัดฯ

การท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า    อําเภออุ้มผาง จัดงานเทศกาลส่งเสริมการ นักท่องเที่ยว    แหล่งท่องท่องเที่ยว ธรรมชาติ 

 2.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า ไม่น้อยกว่า    ของอําเภออุ้มผาง เป็นที่รู้จัก

   แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ของอําเภอ นักท่องเที่ยว ร้อยละ 80    ของนักท่องเที่ยว และเกิดความ

   อุ้มผาง ให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้ จํานวน 5,000 คน ของเป้าหมาย    ประทับใจและนําไปเผยแพร่ 

   ความเข้าใจ ประทับใจ และนําไป    อันจะทําให้มีนักท่องเที่ยว

   เผยแพร่ อันจะทําให้มีนักท่องเที่ยว    มาเที่ยวอําเภออุ้มผางมากยิ่งขึ้น

   มาเที่ยวอําเภออุ้มผางมากยิ่งขึ้น 2.ประชาชนมีรายได้จากการ

3.เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว    ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

   เพิ่มมากขึ้น

เหตุผลและความจําเป็น : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากอําเภออุ้มผางให้อุดหนุนการจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภออุ้มผาง(หมายเหตุ : แก้ไข (ครั้งที่ 9) หน้า 225) 86

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์  - อุดหนุนอําเภอท่าสองยาง  -  -  - 150,000  - จํานวน 1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ สํานักปลัดฯ

อําเภอท่าสองยาง    การท่องเที่ยวอําเภอท่าสองยาง จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว    อําเภอท่าสองยาง และกระตุ้น

"สักการะ เจ้าพ่อโมกขละ    ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อําเภอท่าสองยาง ประจําปี ไม่น้อยกว่า    ระบบเศรษฐกิจการค้าชายแดน

และชมของดีอําเภอท่าสองยาง" 2.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต 2564"สักการะ เจ้าพ่อโมกขละ ร้อยละ 80 2.เกษตรกรได้มีโอกาสแสดง

   ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และชมของดีอําเภอท่าสองยาง ของเป้าหมาย    ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนา

   สินค้าพื้นเมืองของอําเภอท่าสองยาง ประจําปี 2564" นักท่องเที่ยว    กระบวนการผลิต และขยาย

จํานวน 2,000 คน    ช่องทางการตลาดมากขึ้น

3.อําเภอท่าสองยางพัฒนาสู่

   การเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ

   เฉพาะ ทั้งผลผลิตทางการเกษตร

   ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สถานที่

   ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการ

   ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

87

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์  - อุดหนุนอําเภอท่าสองยาง  -  -  - 150,000 150,000 จํานวน 1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ สํานักปลัดฯ

อําเภอท่าสองยาง    การท่องเที่ยวอําเภอท่าสองยาง จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว    อําเภอท่าสองยาง และกระตุ้น

"สักการะ เจ้าพ่อโมกขละ    ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อําเภอท่าสองยาง ประจําปี ไม่น้อยกว่า    ระบบเศรษฐกิจการค้าชายแดน

และชมของดีอําเภอท่าสองยาง" 2.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต 2565"สักการะ เจ้าพ่อโมกขละ ร้อยละ 80 2.เกษตรกรได้มีโอกาสแสดง

   ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และชมของดีอําเภอท่าสองยาง ของเป้าหมาย    ผลผลิตทางการเกษตร พัฒนา

   สินค้าพื้นเมืองของอําเภอท่าสองยาง ประจําปี 2565" นักท่องเที่ยว    กระบวนการผลิต และขยาย

จํานวน 2,000 คน    ช่องทางการตลาดมากขึ้น

3.อําเภอท่าสองยางพัฒนาสู่

   การเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ

   เฉพาะ ทั้งผลผลิตทางการเกษตร

   ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สถานที่

   ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการ

   ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เหตุผลและความจําเป็น : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากอําเภอท่าสองยางให้อุดหนุนการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอท่าสองยาง ประจําปี 2565 "สักการะเจ้าพ่อโมกขละ 

และชมของดีอําเภอท่าสองยาง ประจําปี 2565" เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอําเภอท่าสองยาง

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 226 88

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

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 โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา  - เพื่ออุดหนุนในการส่งนักกีฬา  - อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง  -  -  - 400,000 - จํานวนครั้ง  - นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา กองการ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ ของ จ.ตาก เข้าร่วมแข่งขัน จังหวัดตาก ในการส่งนักกีฬา ที่ส่งนักกีฬา ของ จ.ตาก มีขวัญกําลังใจในการ ศึกษาฯ

กีฬาคนพิการแห่งชาติ และกีฬา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดตาก เข้าร่วม แข่งขันกีฬา และพัฒนาทักษะ

อาวุโสแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ และกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตามกําหนด การแข่งขัน การเล่นกีฬาของตนเอง เพื่อเข้าสู่

อาวุโสแห่งชาติ การแข่งขันของการกีฬา การเล่นกีฬาระดับอาชีพ

แห่งประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3 โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา  - เพื่ออุดหนุนในการส่งนักกีฬา  - อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง  -  -  -  - 100,000 จํานวนครั้ง  - นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา กองการ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ ของ จ.ตาก เข้าร่วมแข่งขัน จังหวัดตาก ในการส่งนักกีฬา ที่ส่งนักกีฬา ของ จ.ตาก มีขวัญกําลังใจในการ ศึกษาฯ

กีฬาคนพิการแห่งชาติ และกีฬา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดตาก เข้าร่วม แข่งขันกีฬา และพัฒนาทักษะ

อาวุโสแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ และกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตามกําหนด การแข่งขัน การเล่นกีฬาของตนเอง เพื่อเข้าสู่

อาวุโสแห่งชาติ การแข่งขันของการกีฬา การเล่นกีฬาระดับอาชีพ

แห่งประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เหตุผลและความจําเป็น : เนื่องจากได้รับหนังสือของสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดตากจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 24 89

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้  - ปรับปรุงทาสีอาคารสระว่ายน้ํา  -  - 300,000  - 1,000,000 จํานวนแห่ง  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได้มี กองการ

อาคารสระว่ายน้ํา บริการ สนามกีฬาและรองรับการ  - เปลี่ยนประตูน้ํา พร้อมท่อฯลฯ สนามแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน ศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

ในกีฬาระดับต่างๆ

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้  - ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ  -  -  - 3,087,700 1,250,000 จํานวนแห่ง  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได้มี กองการ

อาคารสระว่ายน้ํา บริการ สนามกีฬาและรองรับการ หมุนเวียนน้ํา (ห้องปั้ม) สนามแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน ศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  - ซ่อมแซมและปรับปรุง สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

พื้นทรายล้าง ในกีฬาระดับต่างๆ

 - ปรับปรุงทาสีอาคารสระว่ายน้ํา

 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร

เหตุผลและความจําเป็น :

                                  

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 276 90

เนื่องจากสระว่ายน้ํา อบจ.ตาก มีการเปิดให้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทําให้เกิดความชํารุดทรุดโทรม ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้มาใช้บริการ 

และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการจึงจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพสมบูรณ์และได้มาตรฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 03

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 2 0 2

2. แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 1 0 1

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 1 0 1

91

รวม 0

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน

0 0 40 4



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  -  -  - 35,200  - สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก    แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 17,600 บาท

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  -  -  - 35,200  - สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก    แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 17,600 บาท

ใหม่

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 28 92

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 4.ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 22.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง -  -  - 72,800  - กองคลัง

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก      (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ      จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 36,400 บาท

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 4.ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 22.เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ -  -  - 108,400  - กองคลัง

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก     แบบแขวน (ระบบ Inverter)

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ     ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 

     จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 54,200 บาท

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อเพิ่มขนาดบีทียูของเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของห้องทํางาน

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน้า 378 93

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ 5.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 2.รถเกลี่ยดิน ขนาดไม่น้อยกว่า  -  - 7,500,000 15,000,000  - สํานักช่าง

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก    150 แรงม้า จํานวน 3 คันๆ ละ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    7,500,000 บาท

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ 5.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 2.รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า  -  - 7,500,000 22,500,000  - สํานักช่าง

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก    จํานวน 4 คันๆ ละ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    7,500,000 บาท

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) อบจ.ตาก หน้า 254 94

(แบบเดิม)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปลี่ยนแปลงเป็น)



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 การศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อรองรับการให้บริการแก่ 5.จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง  -  -  - 32,000  - กองการ

และนันทนาการ ประชาชนที่มาใช้บริการ    จํานวน 4 เครื่องๆ ละ ศึกษาฯ

ออกกําลัง ภายในสนามกีฬา    8,000 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5 การศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อรองรับการให้บริการแก่ 5.จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง  -  -  - 72,000  - กองการ

และนันทนาการ ประชาชนที่มาใช้บริการ    จํานวน 4 เครื่อง ๆละ ศึกษาฯ

ออกกําลัง ภายในสนามกีฬา    18,000 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เหตุผลและความจําเป็น :  เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการออกกําลัง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หน้า 404 95

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)
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