
“อบจ.ตาก ยุคใหม่” 

การให้บริการประชาชนเหนือตนเอง 

  

 

แผนพัฒนาท้องถ่ินแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ((พพ..ศศ. . 2561 2561 ––  25625655))  
แก้ไขแก้ไข  ((คร้ังท่ี คร้ังท่ี 1100))  

องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจังหวัดตาก  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
จัดทําโดยจัดทําโดย  

                        ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และและแผนงานแผนงาน    
กองกองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และงบประมาณและงบประมาณ  

                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 
 
  



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

แก้ไข (คร้ังที่ 10) 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) 
แก้ไข (ครั้งท่ี 10) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนน้ัน  

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนา
เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) แก้ไข (ครั้งท่ี 10) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

   (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

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 2 0 2

รวม 0 0 0 2 0 2

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 2 0 2

1

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์



แบบ ผ. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - - 11,968,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 5.800 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0009 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง ไม่น้อยกว่า 31,900 ตร.ม.

อ.บ้านตาก จ.ตาก

18 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - - 13,968,000  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 5.800 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0009 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง ไม่น้อยกว่า 31,900 ตร.ม.

อ.บ้านตาก จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 9) หน้า 66 2

(แก้ไขเป็น)

พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี

(แบบเดิม)

งบประมาณและที่ผ่านมา

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

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

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

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.900 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

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

อ.เมือง จ.ตาก

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

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.900 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

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

อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจําเป็น :

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) หน้า 2 3

(แบบเดิม)

(แก้ไขเป็น)

พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา


	1) ปกแก้ไข 10
	2) ประกาศ แก้ไข 10
	3) บัญชีสรุป แก้ไข 10
	4) บัญชีโครงการ แก้ไข 10

