
“อบจ.ตาก ยุคใหม่” 

การให้บริการประชาชนเหนือตนเอง 

  

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม (คร้ังที่ 11) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  

 

จัดทําโดย 
            ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

เพ่ิมเติม (คร้ังที่ 11)   

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 11) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ    
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
จากหน่วยงานอ่ืน ในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2561 กล่าวคือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    
จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕64 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน ๒๕64 หนังสือจังหวัดตาก 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ตก 0023.3/ว1479 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคม
ท้องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้ยกเว้นการจัดทําประชาคมท้องถ่ิน        
กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพิจารณา    
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕64 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน ๒๕64 
 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (2) จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 11) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเก้ือกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 

 

 



แบบ ผ. 01

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  - 17 77,756,240 17 77,756,240

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 17 77,756,240 17 77,756,240

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  -  -  -  -  -  -  -  - 2 3,600,000 2 3,600,000

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 2 3,600,000 2 3,600,000

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  -  -  -  - 19 81,356,240 19 81,356,240

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 11)

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ปี 2564 ปี 2565



แบบ ผ. 02

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -  -  -  - 4,478,200 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)    ให้อยู่ในสภาพดี    ขนาดกว้าง 7.00 ม. ซ่อมแซม     และมีความปลอดภัย

และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ระยะทางยาว 0.540 กม. บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยวิธี (Overlay)    หนา 0.05 ม.     มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0036    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1    ไม่น้อยกว่า 3,780 ตร.ม.

ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก  - เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

   (โดยวิธี Overlay) 

   ขนาดกว้าง 6.00 ม.

   ระยะทางยาว 1.650 กม.

   หนา 0.05 ม.

   หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ

   ไม่น้อยกว่า 9,900 ตร.ม.

2

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 11)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสร้างพื้นฐาน         
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ให้ราษฎรมีสะพานในการสัญจร  - ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  -  -  -  - 2,600,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง ตําบลโป่งแดง     และขนส่งพืชผลทางการเกษตร    ยาว 26.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)    ความสะดวก รวดเร็ว

อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น    จํานวน 1 แห่ง     และมีความปลอดภัย

    ในชีวิตและทรัพย์สิน

    มากยิ่งขึ้น

3 ก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอนกรีต  - ให้ราษฎรมีสะพานในการสัญจร  - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  -  -  -  - 5,875,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

เสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยแม่ท้อ    และขนส่งพืชผลทางการเกษตร    ยาว 70.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)    ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านป่ามะม่วง ตําบลป่ามะม่วง    ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น    พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     และมีความปลอดภัย

เชื่อม บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตําบลแม่ท้อ    เชื่อมคอสะพาน จํานวน 1 แห่ง     ในชีวิตและทรัพย์สิน

อําเภอเมือง จังหวัดตาก     มากยิ่งขึ้น

4 ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต  - เพื่อป้องกันน้ําไหลเอ่อล้นท่วมถนน  - ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม - - - - 737,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

เสริมเหล็ก สายทางที่  ตก.ถ 1-0002    ทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก    คอนกรีตเสริมเหล็ก    ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านหนองปรือ อําเภอเมือง -    และน้ํากัดเซาะถนนได้รับ    ขนาด 2.40 x 2.10 เมตร     และมีความปลอดภัย

บ้านวังเจ้า อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    ความเสียหาย    ยาว 15 เมตร ชนิดช่องเดี่ยว     ในชีวิตและทรัพย์สิน

    มากยิ่งขึ้น

5 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.50 ม.  -  -  -  - 495,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.220 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านน้ํารึม ตําบลน้ํารึม    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม     และมีความปลอดภัย

เชื่อมโยง หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตําบลตลุกกลางทุ่ง อําเภอเมือง    ไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

จังหวัดตาก

3

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 499,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.154 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 ม. พร้อมทางเชื่อม ซ่อมแซม     และมีความปลอดภัย

ตําบลวังหิน เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านน้ํารึม    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50-6.00 ม.  -  -  -  - 3,673,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.530 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0014    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว    ไม่น้อยกว่า 8,900 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  -  - 7,550,200 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.840 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0020    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านใหม่แม่โกนเกน - บ้านห้วยผักหละ    ไม่น้อยกว่า 14,720 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

4

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  -  - 7,633,800 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.950 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0024    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่ตาวริมเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ    ไม่น้อยกว่า 15,600 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

10 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  -  -  - 6,080,300 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 3.120 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

สายทางที่  ตก.ถ 1-0027    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม     และมีความปลอดภัย

บ้านแม่กึ๊ดสามท่า อําเภอแม่สอด -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านสันป่าไร่ อําเภอแม่ระมาด    ไม่น้อยกว่า 17,160 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

จังหวัดตาก

11 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม.  -  -  -  - 9,979,000  จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.950 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0029    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ    ไม่น้อยกว่า 20,650 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

5

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 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  -  - 7,902,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.000 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม    ไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  -  - 4,425,540  จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.110 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0022    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านห้วยม่วง - บ้านแม่ตามสันโรงเรียน    ไม่น้อยกว่า 8,880 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

14 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  -  - 4,567,800 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.950 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านมอเกอไทย    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม     และมีความปลอดภัย

ตําบลวาเล่ย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านพบพระทรายงาม ตําบลพบพระ    ไม่น้อยกว่า 11,700 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

อําเภออพบพระ จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  -  - 3,294,000  จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.090 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม     และมีความปลอดภัย

บ้านวังหวาย  อําเภอสามเงา -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา     ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านยางโองน้ํา อําเภอบ้านตาก    ไม่น้อยกว่า 8,720 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

จังหวัดตาก  - ขนาดกว้าง 6.80 ม.

   ระยะทางยาว 0.080 กม.

   หนา 0.05 ม.

   หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ

   ไม่น้อยกว่า 544 ตร.ม.

16 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00  ม.  -  -  -  - 6,966,400 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.750 กม. ก่อสร้าง    ความสะดวก รวดเร็ว

สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 ม.     และมีความปลอดภัย

ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง  เชื่อมต่อ    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ     ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 5 บ้านสมอโคน ตําบลสมอโคน    ไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม.     มากยิ่งขึ้น

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

7

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟประดับ  - เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟประดับ  -  -  -  - 1,000,000 จํานวนแห่ง  - สะพานได้รับการพัฒนา สํานักช่าง

สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์    และไฟประดับที่ชํารุดเสื่อมสภาพ    สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์    และปรับปรุงให้อยู่ใน

200 ปี    ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี    จํานวน 1 แห่ง    สภาพที่ใช้งานได้ดี 

   ประชาชนผู้ใช้สะพาน

   มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 -  -  -  - 77,756,240

เหตุผลและความจําเป็น : 

8

รวม  17  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

5. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟประดับให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และสร้างความสวยงาม ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน

1. เพื่อขอรองรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

   ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 16912  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 

2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานจากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่อําเภอเมือง และอําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

3. แผนงาน/โครงการ สําหรับรองรับการขอรับงบประมาณเงินกู้ของรัฐบาล ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 675 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 

   การประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสําคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย  



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อรองรับการให้บริการแก่ 1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน - - - - 3,000,000 จํานวนกิจกรรม  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก กอง

โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง    ผู้มาใช้ และรองรับการแข่งกีฬา    โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง ที่ดําเนินการ    มีสนามแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน การศึกษาฯ

   ที่ได้รับมาตรฐาน 2.ติดตั้งประตูเหล็กด้านหน้าโรงพละ    สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

   ศึกษา 1,000 ที่นั่ง    กีฬาในระดับต่างๆ

3.ทาสีภายใน และภายนอก อาคาร

   โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง

4.รื้อถอน และติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

   ภายในโรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง

5.ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นสนาม

6.อื่นๆ

2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  - เพื่อรองรับการให้บริการแก่  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน - - - - 600,000 จํานวนกิจกรรม  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก กอง

สนามกีฬากลางแจ้ง    ผู้มาใช้ และรองรับการแข่งกีฬา    สนามกีฬากลางแจ้ง ที่ดําเนินการ    มีสนามแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน การศึกษาฯ

   ที่ได้รับมาตรฐาน    สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

   กีฬาในระดับต่างๆ

 -  -  -  -  -  - 3,600,000  -  -  -

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานรองรับการมาใช้งานของผู้รับบริการ   9

รวม  2  โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 2 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว     
 4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
    4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



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

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

1. แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 521,000 1 521,000

10

521,0000 0 0 1 521,000 10

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 11)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์

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

รวม 0 0 0 0



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 1.รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด  -  -  - 521,000 กอง

   ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย    ขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า การศึกษาฯ

   ความสะดวกรวดเร็ว    จํานวน 1 คัน

   และมีประสิทธิภาพ

 -  -  -  - 521,000

11

รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 11) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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	2) ประกาศ เพิ่มเติม 11
	3) บัญชีสรุป
	4) ยุทธ 1
	5) ยุทธ 4
	6) สรุปครุภัณพ์
	7) ครุภัณฑ์

