
“อบจ.ตาก ยุคใหม่” 

การให้บริการประชาชนเหนือตนเอง 

  

 

แผนพัฒนาท้องถ่ินแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ((พพ..ศศ. . 2561 2561 ––  25625655))  
แก้ไขแก้ไข  ((คร้ังท่ี คร้ังท่ี 1111))  

องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจังหวัดตาก  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
จัดทําโดยจัดทําโดย  

                        ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และและแผนงานแผนงาน    
กองกองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และงบประมาณและงบประมาณ  

                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 
 
  



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

แก้ไข (คร้ังที่ 11) 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) 
แก้ไข (ครั้งท่ี 11) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน และงบประมาณ        
จากเงินสะสม ในช่วงของแผนน้ัน  

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนา
เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) แก้ไข (ครั้งท่ี 11) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือนกันยายน  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 11)

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

393 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00  ม. -             -             -             499,800    -             จํานวนพื้นที่   - ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักช่าง

สายทางหมู่ที่ 5 บ้านบ้านไร่ - ริมเมย และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ตําบลแม่ตาว  เชื่อมต่อ  ตําบลท่าสายลวด ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

900 ตร.ม.

393 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00  ม. -             -             -             499,800    -             จํานวนพื้นที่   - ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักช่าง

สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านบ้านไร่ - ริมเมย และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ตําบลแม่ตาว เชื่อมต่อ ตําบลท่าสายลวด ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

900 ตร.ม.

เหตุผลและความจําเป็น : แก้ไขข้อมูลให้เกิดความถูกต้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ให้ตรงตามพื้นที่เป้าหมาย

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) 2

(แบบเดิม)

(แก้ไขเป็น)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

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

399 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00  ม. -            -            -            499,850    -             จํานวนพื้นที่   - ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักช่าง

สายทางหมู่ที่ 3 บ้านพระธาตุ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.185 กม. ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ตําบลเกาะตะเภา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านทุ่งกระเชาะ ตําบลทุ่งกระเชาะ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 925 ตร.ม.

399 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00  ม. -            -            -            499,850    -             จํานวนพื้นที่   - ราษฎรได้รับประโยชน์ สํานักช่าง

สายทางหมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.185 กม. ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ตําบลเกาะตะเภา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านทุ่งกระเชาะ ตําบลทุ่งกระเชาะ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 925 ตร.ม.

เหตุผลและความจําเป็น : แก้ไขข้อมูลให้เกิดความถูกต้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ให้ตรงตามพื้นที่เป้าหมาย

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) 3

(แบบเดิม)

(แก้ไขเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา


	1) ปก แก้ไข 11
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