


 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)  

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน ในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ัง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน      
เป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจําปี และนําไป
ปฏิบัติทันทีเม่ือได้งบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว7497 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) และหนังสือจังหวัดตาก ด่วนท่ีสุด ท่ี ตก 0023.3/ว1479 ลงวันท่ี        
26 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคมท้องถ่ินกรณีการจัดทําและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ กล่าวคือ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้จัดประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นการพัฒนา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม ๒๕64 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ได้รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ทบทวนโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
และข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70) ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน ๒๕64 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕64  
เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน ๒๕64 
 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 17 (๔) จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2570  
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเก้ือกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ   

 

1.1 ลักษณะท่ีตั้ง อาณาเขต  
จังหวัดตากมีพ้ืนท่ีต้ังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 องศา 55 ลิปดา   

36 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟิลิปดาตะวันออก สูงกว่าระดับนํ้าทะเล   
ปานกลาง 116.2 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 
ระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 16,408 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
10,254,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ มีพ้ืนท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของภาคเหนือ
รองจากจังหวัดเชียงใหม่ 

 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 1 ประเทศ ดังน้ี 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง 
ทิศใต้     ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า มีชายแดน  

ยาว 542 กิโลเมตร 
 
1.2 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดตากประกอบด้วยป่าไม้และเทือกเขาสูง มีพ้ืนท่ีราบสําหรับ
การเกษตรน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าปิงเป็นทิวเขาถนนธงชัย สูงสลับซับซ้อน 
จังหวัดตากแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1. ด้านตะวันออก ประกอบด้วย 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก อําเภอ
สามเงา และอําเภอวังเจ้า มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 5,692.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,557,925 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 34.70 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันออกน้ีประกอบด้วย ภูเขาสูง
ประมาณร้อยละ 65 ของพ้ืนท่ี ปกคลุมไปด้วยป่าโปร่ง และป่าเบญจพรรณ 

2. ด้านตะวันตก ประกอบด้วย 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด อําเภอ    
พบพระ อําเภอท่าสองยาง และอําเภออุ้มผาง มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 10,713.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 
6,696,231.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง
ประมาณร้อยละ 80 ปกคลุมด้วยป่าโปร่ง ป่าดงดิบ และป่าสน 

 
 
 
 
 
  



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 256
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
 

1.3 สภาพภูมิอากาศ  
 เน่ืองจากจังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก   
โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบ่งกลางทําให้ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากต่างกันไปด้วย 
เทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล         
อันดามันทําให้ซีกตะวันออกจะได้รับความชุมชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มท่ี ขณะท่ีฝั่งตะวันตกจะได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าทําให้ปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในท่ีท่ีอ
จะหนาวเย็นมากกว่าซีกตะวันออก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เส้นแบง่แนวเขตประเทศ

เส้นแบง่แนวเขตจงัหวดั

ที�ตั �งอําเภอ

ถนนทางหลวง

เส้นแบง่แนวเขตอําเภอ

สัญลักษณ์ในแผนที�

2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก                   

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ภูมิอากาศ   
เน่ืองจากจังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก   

โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบ่งกลางทําให้ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากต่างกันไปด้วย 
เทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล         
อันดามันทําให้ซีกตะวันออกจะได้รับความชุมชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มท่ี ขณะท่ีฝั่งตะวันตกจะได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าทําให้ปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในท่ีท่ีอ
จะหนาวเย็นมากกว่าซีกตะวันออก 

 

เส้นแบง่แนวเขตประเทศ 

เส้นแบง่แนวเขตจงัหวดั 

ที�ตั �งอําเภอ 

ถนนทางหลวง 

เส้นแบง่แนวเขตอําเภอ 

 

                   ส่วนท่ี 1 

หน้า 2 

เน่ืองจากจังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก   
โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบ่งกลางทําให้ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากต่างกันไปด้วย เน่ืองจาก
เทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล         
อันดามันทําให้ซีกตะวันออกจะได้รับความชุมชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มท่ี ขณะท่ีฝั่งตะวันตกจะได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าทําให้ปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในท่ีท่ีอยู่ในเขตภูเขาอากาศ
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 1.4 ลักษณะของดิน 
 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงตํ่า มีการใช้สารเคมี หรือสารอันตราย ส่งผลกระทบให้มีการปนเป้ือนของดิน ดินส่วนใหญ่มีคุณภาพตํ่า 
ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก พ้ืนท่ีท่ีเป็นเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีความลาดชันมาก เม่ือเกิดฝนตกหนักมาก 
มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม 

 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
 จั งหวั ดตาก มีแ ม่ นํ้ า ท่ี สํ า คัญไหลผ่ าน  ไ ด้แ ก่  แ ม่ นํ้ า ปิ ง  แ ม่ นํ้ า วั ง  และแ ม่ นํ้ า เมย                        
ซ่ึงมีความสําคัญต่อการเพาะปลูก และการประมงนํ้าจืด ประชากรส่วนใหญ่ใช้ นํ้าจากลําห้วย             
ท่ีพาดผ่านพ้ืนท่ีของหมู่บ้านหรือใกล้เคียง และในบางพ้ืนท่ีมีการกักเก็บนํ้าโดยการสร้างฝายเพ่ือใช้       
การอุปโภค สําหรับหมู่บ้านท่ีมีปัญหาเสี่ยงภัยแล้งมีท้ังหมด 432 หมู่บ้าน จําแนกเป็นอําเภอเมือง          
69 หมู่บ้าน อําเภอบ้านตาก 49 หมู่บ้าน อําเภอสามเงา 43 หมู่บ้าน อําเภอแม่สอด 69 หมู่บ้าน 
อําเภอแม่ระมาด 51 หมู่บ้าน อําเภอท่าสองยาง 54  หมู่บ้าน อําเภอพบพระ 40 หมู่บ้าน อําเภออุ้มผาง 
39 หมู่บ้าน และอําเภอวังเจ้า 18 หมู่บ้าน 
 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ป่าไม้โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดตากมีความหนาแน่นในบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีสูง โดยในพ้ืนท่ีด้าน
ตะวันตกของจังหวัดมีบางส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.05 พ้ืนท่ีไม่ใช่ป่า คิดเป็นร้อยละ 
27.95 สังคมพืชโดยส่วนใหญ่มีท้ังป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีจํานวน 
7,567,768 ไร่ พ้ืนท่ีป่าไม้ครอบคลุมบริเวณกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และหนาแน่นในพ้ืนท่ี
ทางด้านตะวันตก มีไม้มีค่าอยู่หลายชนิด เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม่มะค่า ไม้ตะแบก และไม้ตะเคียน 
ตลอดจนไม้เบญจพรรณอ่ืนๆ 
 
ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  

2.1 เขตการปกครอง 
จังหวัดตากแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมู่บ้าน 1 องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 19 เทศบาล 49 องค์การบริหารส่วนตําบล โดยอําเภออุ้มผาง เป็นอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ี
มากท่ีสุด รองลงมา คือ อําเภอสามเงา และอําเภอแม่สอด ส่วนอําเภอวังเจ้า มีพ้ืนท่ีน้อยท่ีสุด อําเภอ   
ท่ีมีจํานวนหมู่บ้านมากท่ีสุด คืออําเภอเมืองตาก รองลงมา คือ อําเภอแม่สอด และอําเภอบ้านตาก   
ส่วนอําเภอวังเจ้า มีหมู่บ้านน้อยท่ีสุด  

 
ตารางท่ี 1  จํานวนเขตการปกครองของจังหวัดตาก 
 

อําเภอ 
ปีท่ี

จัดต้ัง 
พ้ืนท่ี        

(ตร.กม.) 

จํานวนตําบล 
จํานวน  
หมู่บ้าน 

จํานวน  
เทศบาล 

จํานวน  
อบต. 

หมายเหตุ นอกเขต ในเขต 
รวม 

เทศบาล เทศบาล 

1. เมืองตาก 2429 1,600 10 4 14 104 3 8 
 

2. บ้านตาก 2438 993 5 2 7 79 2 6 
 

3. สามเงา 2501 2,772 6 - 6 46 1 6 
 

4. แม่สอด 2441 1,986 9 1 10 91 4 8 
 

5. แม่ระมาด 2494 1,476 6 - 6 57 3 5 
 

6. ท่าสองยาง 2501 1,920 6 - 6 67 1 6 
 

7. พบพระ 2530 1,007 5 - 5 55 1 5 
 

8. อุ้มผาง 2502 4,325 4 2 6 36 3 2 
 

9. วังเจ้า 2539 329 3 - 3 28 1 3 
 

10. ทม.ตาก 2479 - - - - - - - 
16 

ชุมชน 

11. ทน.แม่สอด 2480 - - - - - - - 
20 

ชุมชน 

รวมท้ังสิ้น - 16,408 54 9 63 563 19 49 
 

 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (ท่ีทําการปกครองจังหวัดตาก และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดตาก,  
        มีนาคม 2564) 
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2.2 การเลือกต้ัง 
 1) การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 332,414 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ จํานวน 211,036 คน เป็นร้อยละ 63.49     
บัตรเสียจํานวน 14,554 ใบ เป็นร้อยละ 6.90 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,428 คน เป็นร้อยละ 
4.94  
 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการใช้สิทธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

อําเภอ 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิ 

เลือกต้ัง 
ผู้มาใช้สิทธ์ิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เมืองตาก 81,634 51,358 62.91 3,731 7.26 5,495 10.70 

บ้านตาก 35,442 21,458 60.54 1,126 5.25 1,619 7.54 

สามเงา 24,620 14,771 60.00 1,567 10.61 973 6.34 

วังเจ้า 24,022 13,755 57.26 897 6.32 822 5.98 

แม่สอด 87,220 55,339 63.45 5,020 9.07 5,964 10.78 

แม่ระมาด 35,547 26,144 73.55 2,321 8.88 1,157 4.43 

ท่าสองยาง 42,562 27,080 63.62 4,134 15.27 732 2.70 

พบพระ 40,512 26,190 64.65 2,650 10.12 1,846 7.05 

อุ้มผาง 18,722 11,337 58.95 1,443 13.07 706 6.40 

รวม 390,281 247,432 63.40 22,889 9.25 19,314 7.81 

 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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 2) การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 332,655 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ จํานวน 204,813 คน เป็นร้อยละ 61.57       
บัตรเสีย จํานวน 9,882 ใบ เป็นร้อยละ 4.82 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,491 คน เป็นร้อยละ 
6.10  
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

อําเภอ 

เขต จํานวน 
ผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย 

บัตรไม่ประสงค์ 

เลือกต้ัง ผู้มีสิทธ์ิ ลงคะแนน 

ท่ี เลือกต้ัง จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เมืองตาก 1 16,065 9,660 60.13 7,802 80.77 460 4.76 1,398 14.47 

 
2 16,394 10,006 61.03 8,627 86.22 366 3.66 1,013 10.12 

 
3 15,858 10,313 65.03 8,904 86.34 758 7.35 651 6.31 

 
4 15,942 10,006 62.77 8,068 80.63 480 4.80 1,458 14.57 

 
5 16,058 10,707 66.68 9,120 85.18 601 5.61 986 9.21 

รวม 80,317 50,692 63.11 42,521 83.88 2,665 5.26 5,506 10.86 

บ้านตาก 1 17,713 10,961 61.88 8,840 80.65 1,348 12.30 773 7.05 

 
2 17,599 10,398 59.08 8,588 82.59 797 7.66 1,013 9.74 

รวม 35,312 21,359 60.49 17,428 81.60 2,145 10.04 1,786 8.36 

สามเงา 1 24,534 14,708 59.95 12,902 87.72 861 5.85 944 6.42 

รวม 24,534 14,708 59.95 12,902 87.72 861 5.85 944 6.42 

วังเจ้า 1 12,117 6,717 55.43 5,968 88.85 407 6.06 342 5.09 

 
2 11,757 6,980 59.37 6,063 86.86 497 7.12 420 6.02 

รวม 23,874 13,697 57.37 12,031 87.84 904 6.60 762 5.56 

แม่ระมาด 1 11,153 7,876 70.62 6,366 80.83 1,112 14.12 398 5.05 

 
2 13,062 9,371 71.74 7,510 80.14 1,350 14.41 511 5.45 

 
3 11,104 8,722 78.55 7,493 85.91 1,049 12.03 180 2.06 

รวม 35,319 25,969 73.53 21,369 82.29 3,511 13.52 1,089 4.19 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ) 
 

อําเภอ 

เขต จํานวน 
ผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย 

บัตรไม่ประสงค์ 

เลือกต้ัง ผู้มีสิทธ์ิ ลงคะแนน 

ท่ี เลือกต้ัง จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

แม่สอด 1 11,280 6,652 58.97 5,291 79.54 358 5.38 1,003 15.08 

 
2 12,417 6,854 55.20 5,533 80.73 346 5.05 975 14.23 

 
3 4,552 2,710 59.53 2,287 84.39 124 4.58 299 11.03 

 
4 14,881 9,575 64.34 7,879 82.29 756 7.90 940 9.82 

 
5 16,134 10,546 65.37 8,849 83.91 840 7.97 857 8.13 

 
6 12,619 8,684 68.82 7,172 82.59 549 6.32 963 11.09 

 
7 14,419 9,790 67.90 8,200 83.76 772 7.89 818 8.36 

รวม 86,302 54,811 63.51 45,211 82.49 3,745 6.83 5,855 10.68 

ท่าสองยาง 1 10,866 6,907 63.57 5,572 80.67 1,230 17.81 105 1.52 

 
2 11,400 6,841 60.01 3,334 48.74 3,300 48.24 207 3.03 

 
3 11,203 6,743 60.19 5,569 82.59 878 13.02 296 4.39 

 4 9,093 6,468 71.13 4,680 72.36 1,665 25.74 123 1.90 

รวม 42,562 26,959 63.34 19,155 71.05 7,073 26.24 731 2.71 

พบพระ 1 10,760 6,186 57.49 4,267 68.98 1,401 22.65 518 8.37 

 
2 10,686 7,300 68.31 5,904 80.88 1,069 14.64 327 4.48 

 
3 7,371 4,675 63.42 3,943 84.34 452 9.67 280 5.99 

 4 11,668 7,784 66.71 5,951 76.45 1,191 15.30 642 8.25 

รวม 40,485 25,945 64.09 20,065 77.34 4,113 15.85 1,767 6.81 

อุ้มผาง 1 11,712 8,670 74.03 7,329 84.53 754 8.70 587 6.77 

 
2 6,997 5,176 73.97 4,310 83.27 743 14.35 132 2.55 

รวม 18,709 13,846 74.01 11,639 84.06 1,497 10.81 719 5.19 

รวมท้ังสิ้น 387,414 247,986 64.01 202,321 81.59 26,514 10.69 19,159 7.73 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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3. ประชากร 
 

 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
จังหวัดตากมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 672,163 คน โดยอําเภอวังเจ้า มีความหนาแน่นของ

ประชากรมากท่ีสุด จํานวน 102.70 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ อําเภอพบพระ มีความหนาแน่นของ
ประชากร จํานวน 89.24 คน/ตร.กม. และอําเภออุ้มผาง มีความหนาแน่นของประชากรน้อยท่ีสุด 
จํานวน 10.95 คน/ตร.กม. รายละเอียดดังตารางท่ี 4 - 5 
 
ตารางท่ี 4  จํานวนประชากรของจังหวัดตาก 
 

อําเภอ 
ตําบล 

หมู่บ้าน 
พ้ืนท่ี ประชากร

ท้ังหมด 
ชาย หญิง 

ความ
หนาแน่น เทศบาล อบต. (ตร.กม.) 

เมืองตาก 3 8 104 1,600 102,173 51,079 51,094 63.86 

บ้านตาก 2 6 79 993 43,957 21,595 22,362 44.27 

สามเงา 1 6 46 2,772 30,313 14,870 15,443 10.94 

แม่สอด 4 8 91 1,986 170,068 85,734 84,334 85.63 

แม่ระมาด 3 5 57 1,476 59,120 30,152 28,968 40.05 

ท่าสองยาง 1 6 67 1,920 94,901 48,757 46,144 49.43 

พบพระ 1 5 55 1,007 89,869 45,882 43,987 89.24 

อุ้มผาง 3 2 36 4,325 47,343 24,594 22,749 10.95 

วังเจ้า 1 3 28 329 34,419 17,267 17,152 104.62 

รวม 19 49 563 16,408 672,163 339,930 332,233 40.97 

 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (กรมการปกครอง, มีนาคม 2564) 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน  
 

อําเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

เมืองตาก หนองบัวเหนือ 8 1,627 2,271 2,329 4,600 

  โป่งแดง 14 3,012 4,771 4,607 9,378 

  นํ้ารึม 11 7,113 7,072 6,688 13,760 

  วังหิน 13 3,769 4,655 4,984 9,639 

  แม่ท้อ 13 3,189 4,214 4,305 8,519 

  ป่ามะม่วง 7 1,944 2,050 2,300 4,350 

  วังประจบ 14 4,260 6,671 6,767 13,438 

  ตลุกกลางทุ่ง 8 1,639 2,238 2,312 4,550 

  เทศบาลตาํบลหนองบัวใต ้ 7 2,750 3,105 3,133 6,238 

  เทศบาลตาํบลไม้งาม 9 6,350 6,458 5,226 11,684 

  เทศบาลเมืองตาก 16 ชุมชน 7,442 7,574 8,443 16,017 
        ตําบลระแหง 5 ชุมชน 2,627 2,700 2,989 5,689 
        ตําบลหนองหลวง 5 ชุมชน 2,649 2,261 2,520 4,781 
        ตําบลเชียงเงิน 3 ชุมชน 1,101 1,169 1,293 2,462 
        ตําบลหัวเดียด 3 ชุมชน 1,065 1,443 1,641 3,084 
  รวม 120 43,095 51,079 51,094 102,173 

บ้านตาก ตากออก 15 1,972 2,564 2,664 5,228 
  สมอโคน 9 1,620 2,181 2,158 4,339 
  แม่สลดิ 13 2,552 3,910 3,811 7,721 
  ตากตก 11 1,353 1,669 1,681 3,350 
  เกาะตะเภา 6 2,034 2,901 3,166 6,067 
  ท้องฟ้า 9 1,337 2,344 2,325 4,669 
  เทศบาล  ต.บ้านตาก 15 2,704 3,039 3,511 6,550 
  เทศบาล  ต.ทุ่งกระเชาะ 12 2,107 2,987 3,046 6,033 
  รวม 90 15,679 21,595 22,362 43,957 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ต่อ) 
 

อําเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

สามเงา สามเงา 7 1,233 1,261 1,258 2,519 
  วังหมัน 7 1,666 2,217 2,367 4,584 
  ยกกระบัตร 12 2,634 3,918 4,105 8,023 
  ย่านร ี 5 1,136 1,664 1,669 3,333 
  บ้านนา 5 888 1,026 990 2,016 
  วังจันทร์ 10 1,913 2,600 2,645 5,245 
  เทศบาลตาํบลสามเงา 10 2,091 2,184 2,409 4,593 
  รวม 56 11,561 14,870 15,443 30,313 

วังเจ้า เชียงทอง 14 4,465 7,564 7,571 15,135 
  นาโบสถ์ 9 3,220 5,694 5,553 11,247 
  ประดาง 5 1,459 1,897 1,905 3,802 
  เทศบาลตาํบลวังเจ้า 6 1,940 2,112 2,125 4,237 
   รวม  34 11,084 17,267 17,154 34,421 

แม่สอด แม่กุ 12 1,720 2,701 2,643 5,344 
  พะวอ 9 2,718 3,715 3,616 7,331 
  แม่กาษา 16 5,606 7,073 7,155 14,228 
  ท่าสายลวด 7 1,891 6,444 6,264 12,708 
  แม่ปะ 11 9,388 8,742 8,422 17,164 
  มหาวัน 12 4,715 8,033 8,120 16,153 
  ด่านแม่ละเมา 10 2,727 4,121 4,052 8,173 
  พระธาตผุาแดง 7 3,613 4,320 3,836 8,156 
  เทศบาลนครแมส่อด 20 19,525 20,730 20,946 41,676 
  เทศบาลตาํบลแม่กุ 6 2,896 3,205 3,315 6,520 
  เทศบาลตาํบลท่าสายลวด 8 4,653 12,670 11,910 24,560 
  เทศบาลตาํบลแม่ตาว 6 3,798 3,980 4,055 8,035 
  รวม 124 63,250 85,734 84,334 170,048 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ต่อ) 
 

อําเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

พบพระ พบพระ 9 2,379 8,026 7,739 15,965 
  ช่องแคบ 15 6,315 7,411 6,943 14,354 
  คีรีราษฏร ์ 13 6,008 12,728 12,537 25,265 
  วาเล่ย ์ 7 2,241 6,406 5,958 12,364 
  รวมไทยพัฒนา 11 3,210 8,016 7,723 15,739 
  เทศบาลตาํบลพบพระ 6 2,714 3,295 3,087 6,382 

  รวม 61 22,867 45,882 43,987 90,069 

ท่าสองยาง ท่าสองยาง 9 3,081 6,846 6,576 13,422 
  แม่ต้าน 10 3,784 5,765 5,369 11,134 
  แม่สอง 17 5,819 11,183 10,262 21,445 
  แม่หละ 12 3,534 9,328 8,993 18,321 
  แม่วะหลวง 9 2,345 3,733 3,613 7,346 
  แม่อุส ุ 10 5,365 9,981 9,378 19,359 
  เทศบาลตาํบลแม่ต้าน 4 1,381 1,921 1,954 3,875 
  รวม 71 25,309 48,757 46,145 94,902 

แม่ระมาด แม่ระมาด 8 2,589 3,620 3,354 6,974 
  ขะเนจ้ือ 14 2,860 4,206 4,004 8,210 
  แม่ตื่น 14 3,441 5,647 5,341 10,988 
  สามหมื่น 13 3,618 5,305 5,044 10,349 
  พระธาต ุ 5 2,048 3,634 3,434 7,068 
  เทศบาลตาํบลแม่ระมาด 8 2,214 3,158 3,081 6,239 
  เทศบาลตาํบลแม่จะเรา 6 1,854 2,002 1,996 3,998 
  เทศบาลตาํบลทุ่งหลวง 9 2,159 2,580 2,714 5,294 
  รวม 77 20,783 30,152 28,968 59,120 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ต่อ) 
 

อําเภอ ตําบล 
จํานวน จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

อุ้มผาง อุ้มผาง 6 1,594 2,051 1,888 3,939 

 
หนองหลวง 3 953 1,671 1,572 3,243 

 
โมโกร 7 2,197 4,461 3,960 8,421 

 
แม่ละมุ้ง 4 658 1,102 971 2,073 

 
แม่กลอง 4 1,345 1,479 1,430 2,909 

 
เทศบาลตาํบลอุ้มผาง 3 913 1,937 1,806 3,743 

 
เทศบาลตาํบลแม่จัน 12 4,439 11,893 11,122 23,015 

 
รวม 39 12,099 24,594 22,749 47,343 

 รวมท้ังจังหวัด 672 225,727 339,930 332,236 672,346 

 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (กรมการปกครอง, มีนาคม 2564) 
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4. สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา 
 จังหวัดตากมีสถานศึกษาในระบบต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา  

 

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนสถานศึกษา จําแนกตามสังกัดเป็นรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกํากับการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น ส่งเสริม จัดการศึกษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

พ้ืนฐาน การศึกษา ท้องถ่ิน ที่ 34 
  

  
เอกชน 

     
เมืองตาก 46 5 4 - 2 3 60 

บ้านตาก 31 1 1 - 1 - 34 

สามเงา 26 - - 1 - - 27 

วังเจ้า 18 2 - - 1 - 21 

แม่สอด 43 8 15 2 1 1 70 

แม่ระมาด 24 2 8 6 - - 40 

ท่าสองยาง 22 1 - 10 - - 33 

พบพระ 26 2 3 - - - 31 

อุ้มผาง 15 - 5 4 - - 24 

รวม 251 21 36 23 5 4 340 

 

ท่ีมา :  ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
          (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
          คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2563) 
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ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามสังกัดเป็นรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกํากับการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น ส่งเสริม จัดการศึกษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

พ้ืนฐาน การศึกษา ท้องถ่ิน ที่ 34 
  

  
เอกชน 

     
เมืองตาก 11,988 1,972 1,615 - 2,836 4,892 23,303 

บ้านตาก 4,209 458 38 - 505 - 5,210 

สามเงา 3,238 - - 67 - - 3,305 

วังเจ้า 2,665 1,509 - - 450 - 4,624 

แม่สอด 15,065 7,517 6,120 220 1,932 753 31,607 

แม่ระมาด 7,155 564 622 710 - - 9,051 

ท่าสองยาง 14,750 127 - 1,368 - - 16,245 

พบพระ 14,653 437 875 - - - 15,965 

อุ้มผาง 6,777 - 540 1,660 - - 8,977 

รวม 80,500 12,584 9,810 4,025 5,723 5,645 118,287 

 

ท่ีมา :  ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
          (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
          คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2563) 
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ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนห้องเรียน จําแนกตามสังกัดเป็นรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกํากับการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น ส่งเสริม จัดการศึกษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

พ้ืนฐาน การศึกษา ท้องถ่ิน ที่ 34 
  

  
เอกชน 

     
เมืองตาก 557 76 76 - 167 158 1,034 

บ้านตาก 280 34 - - 24 - 338 

สามเงา 246 - - 8 - - 254 

วังเจ้า 161 65 - - 30 - 256 

แม่สอด 593 200 252 16 111 - 1,172 

แม่ระมาด 332 30 56 50 - - 468 

ท่าสองยาง 667 5 - 81 - - 753 

พบพระ 544 15 24 - - - 583 

อุ้มผาง 293 - 19 42 - - 364 

รวม 3,673 425 427 207 332 158 5,222 

 

ท่ีมา :  ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
          (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
          คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2563) 
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ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนครู/อาจารย์ จําแนกตามสังกัดเป็นรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกํากับการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น ส่งเสริม จัดการศึกษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

พ้ืนฐาน การศึกษา ท้องถ่ิน ที่ 34 
  

  
เอกชน 

     
เมืองตาก 695 115 152 - 151 254 1,367 

บ้านตาก 306 24 - - 54 - 384 

สามเงา 257 - - 8 - - 265 

วังเจ้า 194 85 - - 68 - 347 

แม่สอด 782 374 291 18 114 41 1,620 

แม่ระมาด 368 5 14 54 - - 441 

ท่าสองยาง 583 7 - 74 - - 664 

พบพระ 629 18 12 - - - 659 

อุ้มผาง 316 - 17 61 - - 394 

รวม 4,130 628 486 215 387 295 6,141 

 

ท่ีมา :  ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
          (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
         คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2563) 
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ตารางท่ี 10  แสดงสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดตาก 
 

ลําดับที่ โรงเรียน อําเภอ สังกัด อปท. จังหวัด 

1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เมืองตาก สนง.เทศบาลเมืองตาก ตาก 

2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เมืองตาก สนง.เทศบาลเมืองตาก ตาก 

3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เมืองตาก สนง.เทศบาลเมืองตาก ตาก 

4 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เมืองตาก สนง.เทศบาลเมืองตาก ตาก 

5 โรงเรียนอนุบาลสมอโคน บ้านตาก อบต.สมอโคน ตาก 

6 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด แม่สอด สนง.เทศบาลนครแม่สอด ตาก 

7 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

แม่สอด สนง.เทศบาลนครแม่สอด ตาก 

8 โรงเรียนเทศบาล 5 แผนกมัธยม แม่สอด สนง.เทศบาลนครแม่สอด ตาก 

9 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี แม่สอด สนง.เทศบาลนครแม่สอด ตาก 

10 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ แม่สอด สนง.เทศบาลนครแม่สอด ตาก 

11 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส แม่สอด สนง.เทศบาลนครแม่สอด ตาก 

12 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว แม่สอด สนง.เทศบาลนครแม่สอด ตาก 

13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ก ุ แม่สอด สนง.เทศบาลตําบลแม่กุ ตาก 

14 โรงเรียน ตชด. บ้านถ้ําเสือ แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง ตาก 

15 โรงเรียน ตชด.  ศึกษาสงเคราะห์ 2 แม่สอด อบต.แม่ก ุ ตาก 

16 โรงเรียนบ้านหนองนํ้าเขียว แม่สอด อบต.แม่ก ุ ตาก 

17 โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยนํ้าขุ่น แม่สอด อบต.มหาวัน ตาก 

18 โรงเรียนบ้านแคเครอะคี แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา ตาก 

19 โรงเรียนบ้านห้วยสมป่อยศึกษา แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา ตาก 

20 โรงเรียนอนุบาลตําบลแม่กาษา แม่สอด อบต.แม่กาษา ตาก 

21 โรงเรียนเทศบาลตําบลทุ่งหลวง แม่ระมาด สนง. เทศบาลตําบลทุ่งหลวง ตาก 

22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่จะเรา แม่ระมาด สนง. เทศบาลตําบลแม่จะเรา ตาก 

23 โรงเรียน ตชด. จาตุรจินดา แม่ระมาด อบต.พระธาตุ ตาก 

24 โรงเรียนบ้านส่ีหลัง แม่ระมาด อบต.พระธาตุ ตาก 

25 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง แม่ระมาด อบต.พระธาตุ ตาก 
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ตารางท่ี 10  แสดงสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดตาก (ต่อ) 
 

ลําดับที่ โรงเรียน อําเภอ สังกัด อปท. จังหวัด 

26 โรงเรียนตือลือราษฏร์พัฒนา แม่ระมาด อบต.ขะเนจื้อ ตาก 

27 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ แม่ระมาด อบต.ขะเนจื้อ ตาก 

28 โรงเรียน ตชด. บ้านแสมใหญ่ แม่ระมาด อบต.สามหม่ืน ตาก 

29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ พบพระ สนง. เทศบาลตําบลพบพระ ตาก 

30 โรงเรียน ตชด. บ้านมอเกอร์ พบพระ อบต.พบพระ ตาก 

31 โรงเรียนอนุบาล อบต.วาเลย ์ พบพระ อบต.วาเล่ย ์ ตาก 

32 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง อุ้มผาง สนง.เทศบาลตําบลแม่กลอง ตาก 

33 โรงเรียน ตชด. บ้านแม่กลองใหญ่ อุ้มผาง อบต.โมโกร ตาก 

34 โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ อุ้มผาง อบต.โมโกร ตาก 

35 โรงเรียนอนุบาลไม้กะพง อุ้มผาง อบต.โมโกร ตาก 

36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี อุ้มผาง อบต.โมโกร ตาก 
 

ท่ีมา :  ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
          (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
         คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2563) 
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4.2 สาธารณสุข 
 

1) บุคลากรสาธารณสุข 
สัดส่วนบุคลากรด้านสาธารณสุขของจังหวัดตาก 4 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์     

เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ จําแนกได้ตามตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11  แสดงบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรในจังหวัดตาก  

 

สายงาน 
จํานวนมีจริง สัดส่วนต่อคนไทย สัดส่วนต่อคนไทย 

เกณฑ์ประเทศ 
(คน) (คน) และต่างด้าว (คน) 

แพทย์ 206 1 : 2,635 1 : 3,253 1 : 5,000 

ทันตแพทย์ 57 1 : 9,526 1 : 11,759 1 : 10,000 

เภสัชกร 79 1 : 6,873 1 : 8,484 1 : 5,000 

พยาบาลวิชาชีพ 1,066 1 : 509 1 : 628 1 : 2,500 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
 
 

2) สถานบริการสาธารณสุข 
1. ภาครัฐ 
- โรงพยาบาลท่ัวไป รพ.ตสม. 310 เตียง รพ.มส. 420 เตียง  2 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชน รพ.แม่ระมาด 120 เตียง 
  รพ.ท่าสองยาง 80 เตียง, รพ.อุ้มผาง 64 เตียง, 
  รพ.บ้านตาก 60 เตียง, รพ.พบพระ 85 เตียง, รพ.สามเงา 36 เตียง, 
  และ รพ.วังเจ้า 16 เตียง      7 แห่ง  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)             115 แห่ง 
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง (ศตม.)   1 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม    1 แห่ง 
   (รพ.ค่ายวชิรปราการ ขนาด 30 เตียง) 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)    3 แห่ง        
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)               31 แห่ง     

 - สุขศาลา                 26 แห่ง 
 - Health post      2 แห่ง 
 - Malaria post                103 แห่ง 
 - สถานพยาบาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เข่ือนภูมิพล   1 แห่ง 
 - สถานีกาชาดเทพรัตน์     1 แห่ง 
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2. ภาคเอกชน 
 - โรงพยาบาลแม่สอดราม ขนาด 100 เตียง   1 แห่ง 
 - โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาด 56 เตียง  1 แห่ง 
 - สถานพยาบาลเวชกรรม                 29 แห่ง 
  - สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง               50 แห่ง 
 - สถานพยาบาลทันตกรรม (ทันตแพทย์)              22 แห่ง 
 - สถานพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์             65 แห่ง 
 - สถานพยาบาลเทคนิคการแพทย์    6 แห่ง 

- สถานพยาบาลสหคลินิก     3 แห่ง 
- สถานพยาบาลการผดุงครรภ์ชั้น 2    0 แห่ง 
- สถานพยาบาลทันตกรรมชั้น 2              1 แห่ง 

 - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (มีเภสัชกร)              91 แห่ง 
 - ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ              16 แห่ง 
 - ร้านขายยาแผนโบราณ     2 แห่ง 

- ร้านขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์              10  แห่ง 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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3) การเข้าถึงบริการสุขภาพ 
จากจํานวนประชากร ณ ธันวาคม 2563 จังหวัดตากมีประชากรท้ังสิ้น 669,483 คน 

(ข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก) โดยมีประชากรท่ีสํารวจเพ่ือข้ึนทะเบียนหลักประกัน
สุขภาพจังหวัดตากจํานวน 412,707 คน ความครอบคลุมสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าคิดเป็นร้อย
ละ61.65ท่ียังไม่ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพจํานวน 246คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 หลักประกัน
สุขภาพส่วนใหญ่เป็นสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 61.56 รองลงมาคือ สิทธิบัตร
ประกันสังคมร้อยละ 14.10จําแนกได้ตามตารางท่ี 12 

 

หมายเหตุ : ประชากรท่ีสํารวจเพ่ือข้ึนทะเบียนหลักประกันสุขภาพจังหวัดตากมากกว่า
ประชากรในจังหวัดตาก เน่ืองจากมีประชากรต่างจังหวัดใกล้เคียงมาข้ึนทะเบียนกับหลักประกันสุขภาพ 

 
 

ตารางท่ี 12  แสดงความครอบคลุมประชากรท่ีมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จําแนกตามสิทธิ 
    จังหวัดตาก 
 

ประเภท จํานวน ร้อยละ 

1. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 412,707 69.67 

2. สิทธิบัตรประกันสังคม 83,478 14.09 

3. ข้าราชการ  พนักงานและครอบครัว 37,197 6.28 

4. อ่ืนๆ 58,733 9.92 
4.1 ข้าราชการ  พนักงานและครอบครัว 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
( 7,558 ราย) 

  

4.2 คนไทยในต่างประเทศ  ( 47ราย) 
  

4.3 บุคคลรอพิสูจน์สถานะ  (11ราย) 
  

4.4 คนต่างด้าว  ( 51,117ราย) 
  

รวม (ประชากรผู้มีหลักประกัน) 592,115 99.96 

5. ยังไม่ข้ึนทะเบียนหลักประกันสุขภาพ 246 0.04 

รวม 592,361 100.00 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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4) ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
1. อัตราเกิด  อัตราตาย  อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ 

   ปี 2563 จังหวัดตากมีอัตราเกิด เท่ากับ 9.11 ต่อพันประชากร ซ่ึงลดลงจากปี 2562 
อัตราตายเท่ากับ  5.68 ต่อพันประชากร ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 และอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติในปี 
2563 เท่ากับ 9.63 
 

  ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
 
 

2. โรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
ในช่วงปี 2563 โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาท่ีสําคัญของจังหวัดตาก ลําดับท่ี 1 คือ          

โรคอุจจาระร่วง ลําดับท่ี 2 กลุ่มไข้และไข้ไม่ทราบสาเหตุ ลําดับท่ี 3 โรคปอดบวม โดยเป็นโรคท่ีพบเป็น
ลําดับท่ี 1 – 3 พบติดต่อกันมานานหลายปี โดยโรคท่ีมีแนวโน้มพบน้อยลงคือ โรคมาลาเรียดังแสดงใน
ตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 13  แสดงอัตราป่วย 10 ลําดับแรกของโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  จังหวัดตาก
      เปรียบเทียบต้ังแต่ปี  2561 – 2563 
  

ลําดับท่ี สาเหตุการป่วย 2561 2562 2563 

1 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 314.51 1.946.82 311.45 

2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 268.53 120.68 80.79 

3 ปอดบวม 144.65 189.83 72.23 

4 อาหารเป็นพิษ 37.42 37.04 50.76 

5 ไข้หวัดใหญ่ 83.86 32.11 16.97 

6 มือ เท้า ปาก 27.19 3.58 14.12 

7 โรคเย่ือบุตาอักเสบ (ตาแดง) 18.02 305.43 13.36 

8 ไวรัสตับอักเสบ A,C 4.74 1.05 9.91 

9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 19.25 6.42 9.91 

10 ไวรัสตับอักเสบ B 2.9 0.3 6.61 
 

  ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
          (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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3. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 
กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรกของจังหวัดตาก ปี 2563 (ตุลาคม 

2562 – กันยายน 2563) พบว่าโรคความดันโลหิตสูงไม่มีสาเหตุนํา มีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ 
36,428  ต่อแสนประชากร รองลงมาได้แก่ เน้ือเย่ือผิดปกติ, การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน
แบบเฉียบพลัน, โรคเบาหวาน และโรคความผิดปกติอ่ืนๆ ของฟันและโครงสร้าง และมีอัตราป่วยเท่ากับ 
15,246, 14,673, 12,272 และ 7,629 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี 14  แสดงอัตราป่วย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการเจ็บป่วยใน กลุ่มผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุ 

    จังหวัดตากเปรียบเทียบต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2563 
    (อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร) 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

กลุ่มโรค สาเหตุการป่วย 2562 2563 

1 145 ความดันโลหิตสูงไม่มีสาเหตุนํา  35,630 36,428 

2 207 เน้ือเย่ือผิดปกติ 17,268 15,246 

3 167 การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน 17,898 14,673 

4 104 เบาหวาน 11,779 12,272 

5 181 ความผิดปกติอ่ืนๆ ของฟันและโครงสร้าง 9,326 7,629 

6 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืนๆ 7,290 6,225 

7 180 ฟันผุ 4,402 5,332 

8 185 โรคอ่ืนๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 5,912 4,844 

9 199 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

5,401 4,702 

10 267 โรคอ่ืนๆ ของผิวหนังและเน้ือเย่ือใต้ผิวหนัง 3,859 3,270 

 

  ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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4. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 
กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรกของจังหวัดตาก ปี 2563 (ตุลาคม 

2562 – กันยายน 2563) พบว่าโรคปอดบวม มีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ 545 ต่อแสนประชากร 
รองลงมาได้แก่ ภาวะอ่ืนๆ ในระยะปริกําเนิด,การดูแลมารดาอ่ืนๆ ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับทารกในครรภ์ และถุง
นํ้าคร่ํา และปัญหาท่ีอาจจะเกิดได้ในระยะคลอด,ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด และโรค
หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเรื้อรังอ่ืนมีอัตราป่วยเท่ากับ 498, 392, 344 และ 
341 ต่อแสนประชากรตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 15 

 

ตารางท่ี 15  แสดงอัตราป่วย 9 ลําดับแรกของสาเหตุการเจ็บป่วยใน กลุ่มผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุ 
     จังหวัดตากเปรียบเทียบต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2563 
     (อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

กลุ่มโรค สาเหตุการป่วย 2560 2561 

1 169 ปอดบวม 605 545 

2 253 ภาวะอ่ืนๆ ในระยะปริกําเนิด 469 498 

3 239 การดูแลมารดาอ่ืนๆ ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับทารกในครรภ์ 
และถุงนํ้าคร่ํา และปัญหาท่ีอาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 

416 392 

4 242 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด 422 344 

5 175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ัน 
แบบเรื้อรังอ่ืน 

357 341 

6 133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อ่ืนๆ 254 247 

7 098 โลหิตจางอ่ืนๆ 237 228 

8 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

206 198 

9 170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ
เฉียบพลัน 

190 157 

 

  ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
          (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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           5. สาเหตุการตาย 
กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายของประชากรจังหวัดตาก 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 

2563) พบว่าโรควัยชรามีอัตราตายสูงสุด เท่ากับ 29.54 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ หัวใจ
ล้มเหลวไม่ระบุรายละเอียด, ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ), การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่
ระบุชนิด และหัวใจล้มเหลว   มีอัตราตายเท่ากับ 23.27, 19.39, 12.38, 9.99 ต่อแสนประชากร 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 16 

 

ตารางท่ี 16  แสดงอัตราป่วย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการตาย ตามกลุ่มสาเหตุ จังหวัดตาก 
     เปรียบเทียบต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
     (อัตราตายต่อ 100,000 ประชากร) 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

สาเหตุการตาย 2561 2562 2563 

1 วัยชรา 33.29 29.29 29.54 

2 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 18.32 20.88 23.27 

3 ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 13.44 16.52 19.39 

4 การติดเช้ือในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 9.73 15.02 12.38 

5 หัวใจล้มเหลว 8.24 12.46 9.99 

6 มะเร็ง ณ จุดเริ่มของหลอดลมและปอด 8.09 8.26 7.01 

7 โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน ไม่ระบุรายละเอียด 6.41 6.91 5.66 

8 สาเหตุการตายอ่ืนท่ีไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด 5.49 6.00 5.37 

9 มะเร็งเซลล์ตับ 4.88 3.90 4.92 

10 เน้ืองอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุตําแหน่ง 4.58 3.90 3.43 

 

  ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
          (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
เส้นทางคมนาคมทางบก สายหลัก 14 คือ ทางหลวงหมายเลข 1 จากอําเภอวังเจ้า ถึง 

อําเภอสามเงา ระยะทาง 90.630 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 12 จากอําเภอแม่สอด ถึง 
อําเภอเมืองตาก ระยะทาง 85.905 กม. และอําเภอเมืองตาก ถึง เขตติดต่อจังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 
60.676 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสําคัญตามเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) โดยเริ่มจากเมืองท่าดานัง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ประเทศไทย  
และสิ้นสุดท่ีอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา    
และสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลาง 

การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดตากมีสนามบินในพ้ืนท่ี รวม 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานตาก
(ปัจจุบันไม่มีการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร) และท่าอากาศยานแม่สอด ซ่ึงมีศักยภาพในการให้บริการ 
และอํานวยความสะดวกความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอ่ืนท่ีใช้บริการท่าอากาศยาน 
รวมท้ังการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ โดยได้รับการกํากับดูแลและควบคุม  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

 

5.2 การคมนาคม การจราจร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีถนนในความรับผิดชอบท้ัง 9 อําเภอ มีระยะทางรวม 

283.786 กิโลเมตร แยกเป็นถนนลูกรัง 7.550 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 262.584 กิโลเมตร และ
ถนนคอนกรีต 14.362 กิโลเมตร  
 

ตารางท่ี 17  แสดงความยาวถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

ลําดับท่ี อําเภอ 
ระยะทาง ชนิดผิวจราจร 

( กิโลเมตร) ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 

1 อําเภอวังเจ้า 5.894 - 4.894 1.000 

2 อําเภอเมืองตาก 51.497 3.550 47.162 0.785 

3 อําเภอบ้านตาก 28.711 - 26.811 1.900 

4 อําเภอสามเงา 47.750 - 45.750 2.000 

5 อําเภอแม่สอด 87.040 2.625 74.363 10.052 

6 อําเภอแม่ระมาด 31.383 - 31.383 - 

7 อําเภอพบพระ 37.405 - 37.115 0.290 

8 อําเภอท่าสองยาง - - - - 

9 อําเภออุ้มผาง - - - - 

รวม 283.786 6.175 262.584 15.027 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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ตารางท่ี 18  แสดงถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จําแนกตามอําเภอ   
 
 

ลําดับ
ท่ี 

รหัสสายทาง ชื่อโครงการ 
ระยะทาง ชนิดผิวจราจร 

(กิโลเมตร) ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 

 
อําเภอวังเจ้า 

    
1 ตก.ถ  1 - 0001 บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม 5.894 - 4.894 1.000 

รวม 5.894 - 5.894 1.000 

 
อําเภอเมืองตาก 

    
2 ตก.ถ  1 - 0002 บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า 13.120 - 12.420 0.700 

3 ตก.ถ  1 - 0003 บ้านลานขวาง - บ้านนํ้ารึม 3.268 - 3.223 0.045 

4 ตก.ถ  1 - 0004 บ้านคลองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก 10.000 - 10.000 - 

5 ตก.ถ  1 - 0005 บ้านตลุกกลางทุ่ง - บ้านพุสะแก 1.400 - 1.400 - 

6 ตก.ถ  1 - 0006 บ้านบ่อไม้หว้า - บ้านตลุกกลางทุ่ง 3.530 - 3.530 - 

7 ตก.ถ  1 - 0007 ทางเข้าบ้านนํ้าดิบ 4.900 - 4.900 - 

8 ตก.ถ  1 - 0034 บ้านหนองมะเกลือ  -  บ้านไผ่สีซอ 4.379 - 4.379 - 

9 ตก.ถ  1 - 0035 เทศบาลเมืองตาก-หมู่ท่ี 6  ต.วังหิน 1.300 - 1.260 0.040 

10 ตก.ถ  1 - 0036 เทศบาลเมืองตาก-หมู่ท่ี 1 ต.ไม้งาม 4.600 - 4.600 - 

11 ตก.ถ  1 - 0037 บ้านลานขวาง-บ้านเด่นมะขาม 5.000 3.550 1.450 - 

รวม 51.497 3.550 47.162 0.785 

 
อําเภอบ้านตาก 

    
12 ตก.ถ  1 - 0008 บ้านสระทอง - บ้านสามไร ่ 5.090 - 5.090 - 

13 ตก.ถ  1 - 0009 บ้านแม่บอน - บ้านตะฝั่งสูง 11.246 - 9.896 1.350 

14 ตก.ถ  1 - 0010 บ้านยางโองนํ้า - บ้านวังหวาย 7.375 - 6.825 0.550 

15 ตก.ถ  1 - 0039 หมู่ท่ี 4  ตําบลตากตก-ตําบลหนองบัวเหนือ 5.000 - 5.000 - 

รวม 28.711 - 26.811 1.900 

 
อําเภอสามเงา 

    
16 ตก.ถ  1 - 0011 บ้านวังหวาย - บ้านยางโองนํ้า 5.281 - 5.281 - 

17 ตก.ถ  1 - 0012 บ้านวังหวาย - บ้านสามเงา 2.840 - 2.840 - 

18 ตก.ถ  1 - 0013 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน 17.957 - 17.957 - 

19 ตก.ถ  1 - 0014 บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว 21.672 - 19.672 2.000 

รวม 47.750 - 45.750 2.000 
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ตารางท่ี 18  แสดงถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จําแนกตามอําเภอ  (ต่อ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

รหัสสายทาง ชื่อโครงการ 
ระยะทาง ชนิดผิวจราจร 

(กิโลเมตร) ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 

 
อําเภอพบพระ 

    
20 ตก.ถ  1 - 0015 บ้านมอเกอร์ยาง - บ้านยะพอ 5.913 - 5.913 - 

21 ตก.ถ  1 - 0016 บ้านเก้ารวมไทย - บ้านทรัพย์เจรญิ 6.020 - 6.020 - 

22 ตก.ถ  1 - 0017 บ้านตลาดรวมไทย - บ้านผากระเจ้อ 13.755 - 13.465 0.290 

23 ตก.ถ  1 - 0018 บ้านคีรีน้อย - บ้านทรัพย์อนันต ์ 11.717 - 11.717 - 

รวม 37.405 - 37.115 0.290 

 
อําเภอแม่สอด 

    
24 ตก.ถ  1 - 0019 บ้านแม่กุหลวง - บ้านผาร ู 6.775 - 6.425 0.350 

25 ตก.ถ  1 - 0020 บ้านใหม่แม่โกนเกน - บ้านห้วยผกัหละ 4.375 - 4.375 - 

26 ตก.ถ  1 - 0021 บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว 5.782 - 0.080 5.702 

27 ตก.ถ  1 - 0022 บ้านห้วยม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน 9.950 - 9.650 0.300 

28 ตก.ถ  1 - 0023 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง - บ้านแม่ตาวกลาง 5.059 - 5.059 - 

29 ตก.ถ  1 - 0024 บ้านแม่ตาวรมิเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ 12.973 - 11.723 1.250 

30 ตก.ถ  1 - 0025 บ้านท่าอาจ 2.092 - 1.992 0.100 

31 ตก.ถ  1 - 0026 บ้านวังตะเคียน 1.667 - 1.667 - 

32 ตก.ถ  1 - 0027 บ้านแม่ก๊ึดสามท่า - บ้านสันป่าไร ่ 18.367 - 17.392 0.975 

33 ตก.ถ  1 - 0028 ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางส้าน 7.775 - 7.775 - 

34 ตก.ถ  1 - 0033 บ้านห้วยกระโหลก - บ้านแม่ก๊ึดใหม ่ 8.225 - 8.225 - 

35 ตก.ถ  1 - 0038 บ้านแม่ตาวสันแป่-บ้านห้วยม่วง 4.000 2.625 - 1.375 

รวม 87.040 2.625 74.363 10.052 

 
อําเภอแม่ระมาด 

    
36 ตก.ถ  1 - 0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาต ุ 12.588 - 12.588 - 

37 ตก.ถ  1 - 0030 บ้านแม่จะเราสองแคว - บ้านสันป่าไร ่ 1.485 - 1.485 - 

38 ตก.ถ  1 - 0031 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าตงึ 3.270 - 3.270 - 

39 ตก.ถ  1 - 0032 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม 14.040 - 14.040 - 

รวม 31.383 - 31.383 - 

รวมท้ังหมด 283.786 6.175 262.584 15.027 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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5.3 ผังเมืองรวมจังหวัด   
 ตามนโยบายของรัฐบาลกําหนดให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทําผังเมืองให้ครอบคลุมท้ังประเทศ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี       
โดยให้เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549 ในการดําเนินการวางและจัดทํา   
ผังเมืองรวมจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากร่วมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก 
ได้ดําเนินการตามข้ันตอนของการวางผังฯ ตามแผนปฏิบัติการ สรุปได้ดังน้ี 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆของการวางผัง ได้แก่ เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ดําเนินการตามข้ันตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2548 
ได้แก่ ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด ประชุมประชาชน ประชุมคณะกรรมการผังเมือง     
และปิดประกาศพร้อมข้อกําหนด 90 วัน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ดําเนินการออกกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
 การวางผังเมืองระดับท้องถ่ินท่ีจะมีผลในการปฏิบัติตามผังและสอดคล้องกับนโยบาย       
การกระจายอํานาจในระบอบประชาธิปไตย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ                 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 น้ัน จะต้องเป็นการวางผังเมืองท่ีท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบ                       
ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีนโยบายอย่างชัดเจน เพ่ือท่ีจะสนับสนุนให้ท้องถ่ินจัดทําผังเพ่ือ       
การพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ราชการส่วนกลาง ดําเนินการถ่ายโอน
ภารกิจไปสู่ท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงงานวางและจัดทําผังเมืองรวม เป็นภารกิจหน่ึงท่ีท้องถ่ินต้องรับไปดําเนินการ 
 ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ
แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2)         
ได้กําหนดภารกิจการถ่ายโอนผังเมืองรวมจังหวัด ดังน้ี (ตามแผนกําหนดระยะเวลาดําเนินการปีท่ี  
ถ่ายโอน พ.ศ. 2547 - 2553) 
 1. การวางผังเมืองรวมจังหวัด (กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด อาจสมทบงบประมาณบางส่วน 
 2. การปฏิบัติตามผัง การควบคุม การดูแลตรวจสอบ (อปท.ดําเนินการ) 
 3. การพัฒนาตามผัง (อปท.ดําเนินการ) 
 4. การประเมินผลผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการร่วมกับ อปท.) 
 5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านการผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ
ร่วมกับ อปท.) 
 หมายเหตุ การดําเนินการตามข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 จะดําเนินการได้ต่อเม่ือมีการ
ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 สืบเน่ืองจากการประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก เพ่ือพิจารณาร่างประกาศ กรม
โยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์      ในการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมในท้องท่ีจังหวัดตาก พ.ศ.2555 ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้บังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดแล้ว จํานวน 4 ผัง ได้แก่ ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ผังเมืองรวมจังหวัด
สิงห์บุรี ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี และผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ และคาดว่า ในปี พ.ศ.2555 จะมี
การประกาศกฎกระทรวงผังเมืองจังหวัดเพ่ิมเติมอีกหลายผัง 
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 ผลจากการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ทําให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับ เน่ืองจาก
สภาพการณ์และข้อเท็จจริงของพ้ืนท่ีจังหวัดน้ีมีการเปลี่ยนแปลง เพราะผังเมืองรวมจังหวัดเริ่ม
ดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 และเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด   
จะทําให้กฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน มีผลใช้บังคับ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 
 ผังเมืองรวมจังหวัดตาก ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด การวางผังได้กําหนดรูปแบบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดตากในอนาคตเป็น 3 เขตหลักๆ คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนา 
โดยแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต กําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินไว้ 7 ประเภท ดังน้ี 
 1. เขตสีชมพู  ท่ีดินประเภทชุมชน 
 2. เขตสีม่วง  ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
 3. เขตสีเขียว  ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 4. เขตสีเขียวมีกรอบ ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
     และเส้นทแยงสีขาว 
 5. เขตสีเขียวมีกรอบ ท่ีดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
     เส้นทแยงสีน้ําตาล 
 6. เขตสีเขียวอ่อน  ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
    สิ่งแวดล้อม 
 7. เขตสีเขียวอ่อนและ ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
     มีเส้นทแยงสีขาว 
 

 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผลจากการใช้บังคับกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดท่ี
ประกาศบังคับใช้และท่ีกําลังจะประกาศบังคับใช้ อาจมีปัญหาในการใช้บังคับ และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามผัง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสามารถดําเนินการได้ 2 
วิธี กับผังเมืองรวมจังหวัดท่ียังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ คือ 
 1. เสนอร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากตามกระบวนการ
ต่อไป เม่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงแล้วปรับปรุงทันที 
 2. นําร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ท่ีเม่ือประกาศออกมาแล้วจะเกิดปัญหามาก       
ให้จังหวัดพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามข้ันตอนวางผังใหม่ท้ังหมด 
 คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก มีมติท่ีประชุมได้พิจารณาเลือกวิธีท่ี 2 คือ นําร่าง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตาก นํากลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามข้ันตอนการวางผังใหม่ 
โดยขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากร่วมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือดําเนินการทบทวน
ข้ันตอนดังกล่าว  
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 5.4 สถานีขนส่งผู้โดยสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 สถานีขนส่งผู้โดยสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต้ังอยู่เลขท่ี 305 ถนนจรดวิถีถ่อง 
ตําบลนํ้ารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในเน้ือท่ีประมาณ 7 ไร่ เริ่มเปิดดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 9 มกราคม 
2521 มีการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพอาคาร ชานชาลา และลานจอดรถมาอย่างต่อเน่ือง ครั้งล่าสุดได้รับ
จัดสรรเ งินนอกงบประมาณค่าบริการสถานีขนส่งประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 
9,560,000 บาท ปรับปรุงอาคาร ชานชาลา และลานจอดรถเกือบท้ังหมด เริ่มก่อสร้างปรับปรุงต้ังแต่
วันท่ี 19 มกราคม 2549 การก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานอีกครั้งเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2549 
ได้รับถ่ายโอนจากสํานักงานขนส่งจังหวัดตาก กรมการขนส่งทางบก เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2550     
มีเน้ือท่ีถ่ายโอน 7-0-86 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง ทะเบียนเลขท่ี 43 (บางส่วน) ท่ีทําการของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้า 2 ชั้น ด้านหลังชั้นเดียว 
เน้ือท่ีปลูกสร้าง 1,100 ตารางเมตร กว้าง 20 เมตร ยาว 55 เมตร  โดยถ่ายโอนภารกิจ ดังน้ี 
 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารท่ีกรมการขนส่งทางบกดําเนินการ 
 2. การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จํานวน 15 ภารกิจ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
พร้อมวิธีดําเนินการตามกรมการขนส่งทางบก ดังน้ี 
  (2.1)  การบริหารช่องจอดรถรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจําทาง 
  (2.2)  การบริหารพ้ืนท่ีลานจอดรถ 
  (2.3)  การจัดพ้ืนท่ีจําหน่ายต๋ัวโดยสาร 
  (2.4)  จัดระบบการจราจรภายในสถานี 
  (2.5)  การรักษาความสะอาดภายในสถานี 
  (2.6)  การรักษาความปลอดภัย 
  (2.7)  การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง 
  (2.8)  การควบคุม ดูแล การติดต้ังป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี 
  (2.9)  การจัดให้มีบริการห้องสุขา 
  (2.10)  การจัดให้มีบริการจําหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องด่ืม 
  (2.11)  การจัดให้มีบริการฝากของ 
  (2.12)  การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง 
  (2.13)  การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ 
  (2.14)  การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง 
            (2.15)  การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ 
 3. ถ่ายโอนทรัพย์สิน ได้แก่ ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และวัสดุสํานักงาน ท่ีใช้ในกิจการ
สถานีขนส่ง  
 4. ถ่ายโอนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในสถานีขนส่ง ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 6 คน 
 5. ภาระผูกพันท่ีกรมการขนส่งทางบกกระทําไว้กับบุคคลภายนอก 
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5.5 เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

ตารางท่ี 19  แสดงเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จํานวน 101 รายการ 
 

ลําดับที่ ชนิดเคร่ืองจักรกล ลําดับที่ ชนิดเคร่ืองจักรกล 

1 รถขุดไฮดรอลิคโคมัติสุ ทะเบียน ต-0796 ตาก 26 รถบดล้อเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 46 ตาก 

2 รถขุดไฮดรอลิคโคมัติสุ ทะเบียน ตค11 ตาก 27 รถบดล้อเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 51 ตาก 

3 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 454 ตาก 28 รถบดล้อเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 52 ตาก 

4 รถขุดไฮดรอลิควอลโว่ ทะเบยีน ตค 292 ตาก 29 รถบดล้อเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 62 ตาก 

5 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 453 ตาก 30 รถบดล้อเหล็ก 3 ตัน ทะเบียน ถข 60 ตาก 

6 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 455 ตาก 31 รถบดล้อเหล็ก 3 ตัน ทะเบียน ถข 61 ตาก 

7 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 782 ตาก 32 รถบรรทุกนํ้าอีซูซุ ทะเบียน 80-5667 ตาก 

8 รถขุดไฮดรอลิควอลโว่ ทะเบยีน ตค 783 ตาก 33 รถบรรทุกนํ้านิสสัน ทะเบียน 80-5394 ตาก 

9 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 784 ตาก 34 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 5393 ตาก 

10 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 785 ตาก 35 รถบรรทุกนํ้า อีซูซุ ขนาดบรรจุ 12000 ลิตร ทะเบียน 80-6405 

11 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 1451 ตาก 36 รถบรรทุกนํ้า อีซูซุ ขนาดบรรจุ 12000 ลิตร ทะเบียน 80-6406 

12 รถขุดไฮดรอลิค ฮุนได ทะเบียน ตค 4281 ตาก 37 รถบรรทุกนํ้าอีซูซุ ทะเบียน 80 - 6954 ตาก 

13 รถเกรดเดอร์มิตซูบิชิ ทะเบียน ต-0741 ตาก 38 รถบรรทุกนํ้าอีซูซุ ทะเบียน 80 - 6955 ตาก 

14 รถเกรดเดอร์โคมัติสุทะเบียน ตค 85 39 รถบรรทุกนํ้าอีซูซุ ทะเบียน 80 - 7556 ตาก 

15 รถเกรดเดอร์วอลโว่ทะเบยีน ตค 293 40 รถบรรทุกกระบะติดเครนอีซูซุ ทะเบียน 80-4676 ตาก 

16 รถเกรดเดอร์ โคมัติสุทะเบียน ตค 781 41 รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ทะเบียน 80-7559 ตาก 

17 รถเกรดเดอร์ โคมัติสุ ทะเบียน ตค 786 42 รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ทะเบียน 80-7560 ตาก 

18 รถเกรดเดอร์ โคมัติสุ ทะเบียน ตค 1452 ตาก 43 รถบรรทุก 10 ล้อ ท้ายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80 – 7558 ตาก 

19 รถเกรดเดอร์ จอนเดียร์ ทะเบียน ตค 3027 ตาก 44 รถบรรทุก 10 ล้อ ท้ายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80 – 7557 ตาก 

20 รถแทรกเตอร์แคตเตอร์ฟินล่าร์ ทะเบียน 11-01 45 รถเทเลอร์ฮีโน่ ทะเบียน 80-4678-9 ตาก 

21 รถแทรกเตอร์โคมัติสุ D60A  รหัส 019-004 46 รถเทเลอร์นิสสัน ทะเบียน 80-5396 ตาก 

22 รถแทรกเตอร์โคมัติสุ ตค 778 47 รถบรรทุก 10 ล้อ ท้ายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80-6309 ตาก 

23 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6963 ตาก 48 รถตักล้อยางฟูรุกาวา่ทะเบียน ต-0740 ตาก 

24 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6964 ตาก 49 รถบรรทุกเทท้ายมิตซูบิชิ ทะเบยีน 80-4680 ตาก 

25 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6965 ตาก 50 รถบรรทุกเทท้ายมิตซูบิชิ ทะเบยีน 80-4681 ตาก 
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ตารางท่ี 19  แสดงเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จํานวน 101 รายการ (ต่อ) 
 

ลําดับที่ ชนิดเคร่ืองจักรกล ลําดับที่ ชนิดเคร่ืองจักรกล 

51 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6966 ตาก 77 รถฟาร์มแทรกเตอร์นิวฮอลแลนด์ ทะเบยีน ตค 779 ตาก 

52 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6967 ตาก 78 รถบรรทุกเทท้ายนิสสันทะเบียน 80-5395 ตาก 

53 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6968 ตาก 79 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-5964 ตาก 

54 รถบดล้อเหล็กสตาร์วอสท์ ทะเบียน ถข 3 ตาก 80 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-5965 ตาก 

55 รถบดล้อเหล็กอินเกอร์สโรแลนด์ ทะเบยีน ถข 26 ตาก 81 รถฟาร์มแทรกเตอร์นิวฮอลแลนด์ ทะเบยีน ตค 780 ตาก 

56 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-5966 ตาก 82 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน กข 8778 ตาก 

57 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-5967 ตาก 83 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน กข.7415 ตาก 

58 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6308 ตาก 84 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู นิสสัน ทะเบยีน กข.2836 ตาก 

59 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6310 ตาก 85 รถปิ๊คอัพ ตอนเดียว โตโยต้า ทะเบียน บต.3170 ตาก 

60 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6950 ตาก 86 รถแวน โตโยต้า ทะเบยีน  กง.2012 ตาก 

61 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6951 ตาก 87 รถปิคอัพ โตโยต้า CAB  ทะเบยีน  บฉ - 5035  ตาก 

62 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6952 ตาก 88 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู เชพโลเหล็ก ทะเบยีน กข 2403 ตาก 

63 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6953 ตาก 89 รถปิ๊คอัพ ตอนเดียว นิสสัน ทะเบียน นข 1936 ตาก 

64 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6961 ตาก 90 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน กค 3900 ตาก 

65 รถบรรทุกเทท้าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6962 ตาก 91 รถปิ๊คอั๊พ 4 ประตู เชพโลเหล็ก ทะเบยีน กค 5916 ตาก 

66 รถบรรทุกกระบะติดเครน อีซูซุ 80-5963 92 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู ฟอร์ด ทะเบียน กข 4107 ตาก 

67 รถบรรทุกกระบะอีซูซุ ทะเบยีน 40-0121 ตาก 93 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู ฟอร์ด ทะเบียน กข 4108 ตาก 

68 รถบรรทุกกระบะนิสสัน ทะเบียน 80-5392 ตาก 94 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู ฟอร์ด ทะเบียน กข 4109 ตาก 

69 รถซ่อมบํารุงผิวจราจรนิสสัน  ทะเบียน 5บ-8448 ตาก 95 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน บธ 8544 ตาก 

70 รถฟาร์มแทรกเตอร์นิวฮอลแลนด์ ทะเบยีน ตค 294 ตาก 96 รถปิคอัพโตโยต้า แวน ทะเบียน กข 3056 ตาก 

71 รถฟาร์มแทรกเตอร์นิวฮอลแลนด์ ทะเบยีน ตค 479 ตาก 97 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน กข 66 ตาก 

72 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฟาร์มแมก ทะเบียน ตค 3002 ตาก 98 รถปิ๊คอัพกู้ชีพกู้ภยั อีซูซุ ทะเบยีน บท 5885 ตาก 

73 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฟาร์มแมก ทะเบียน ตค 3003 ตาก 99 รถตู้โดยสาร โตโยต้า ทะเบียน กจ 1600 ตาก 

74 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู ฟอร์ด ทะเบียน กจ 3240 ตาก 100 รถตู้โดยสาร โตโยต้า ทะเบียน กจ 1598 ตาก 

75 รถปิ๊คอัพ นิสัน CAB ทะเบียน บธ 9107 ตาก 101 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน กฉ 242 ตาก 

76 รถปิ๊คอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน กฉ 252 ตาก 
 

  
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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5.6 การกีฬา 
 

 1) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้รับโอนจากศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดตาก  ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีราชพัสดุเน้ือท่ีประมาณ 104-2-33 ไร่ มีสถานท่ีสําหรับใช้เล่นกีฬาและ
ออกกําลังกาย สนามกีฬาท่ีอยู่ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ประกอบด้วย 

1.1 สนามฟุตบอล 1 ลู่ – ลาน ลูกรัง และอัฒจรรย์ กระถางคบเพลิง 
1.2 โรงพละศึกษา 1,000 ท่ีนั่ง 
1.3 สระว่ายนํ้า 50 เมตร 
1.4 สนามกีฬากลางแจ้ง 
1.5 สนามฟุตบอล 2 
1.6 อาคารออกกําลังกายและเสริมสร้างกล้ามเน้ือ 
1.7 สนามกีฬาเปตอง 
1.8 สนามกีฬาเทนนิส 
1.9 สนามกีฬาวู้ดบอล 
1.10 ลานเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
 

2) ข้อมูลสนามกีฬาท่ีสามารถใช้ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท  

 

ตารางท่ี 20  แสดงข้อมูลสนามกีฬาท่ีสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท 
 

ลําดับที ่ ประเภทกีฬา สถานที่แข่งขันกีฬาแต่ละชนิด หน่วยงาน/อําเภอ 

1 บาสเกตบอล โรงพละ  1,000  ท่ีน่ัง อบจ.ตาก อ.เมือง 

2 ว่ายนํ้า สระว่ายนํ้า อบจ.ตาก อบจ.ตาก อ.เมือง 

3 เปตอง สนามกีฬาเปตอง อบจ.ตาก อบจ.ตาก อ.เมือง 

4 กรีฑา สนามกีฬากลาง อบจ.ตาก อ.เมือง 

5 ฟุตบอลชาย,หญิง สนามกีฬากลาง, สนาม ทม.ตาก อบจ.ตาก, ทม.ตาก อ.เมือง 

6 ฟุตซอลชาย,หญิง สนามกีฬากลาง อบจ.ตาก, ทม.ตาก อ.เมือง 

7 ตะกร้อ โรงพละศึกษา ทม.ตาก ทม.ตาก อ.เมือง 

8 จักรยานประเภทลู่ สนามกีฬา ทม.ตาก ทม.ตาก อ.เมือง 

9 แฮนด์บอล สนามบาสฯ ทม.ตาก (ริมปิง) ทม.ตาก อ.เมือง 

10 เรือพาย หนองหลวง อ.เมือง 

11 มวยปลํ้า รร.ชัยชนะวิทย์ ทม.ตาก อ.เมือง 

12 ยูโด รร.ชัยชนะวิทย์ ทม.ตาก อ.เมือง 

13 ตะกร้อลอดห่วง สนามตะกร้อลอดห่วง (ทม.ตาก) ทม.ตาก อ.เมือง 
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ตารางท่ี 20  แสดงข้อมูลสนามกีฬาต่างหน่วยงานท่ีสามารถรองรับการแข่งขันได้ (ต่อ) 
 

ลําดับที ่ ประเภทกีฬา สถานที่แข่งขันกีฬาแต่ละชนิด หน่วยงาน/อําเภอ 

14 เพาะกาย หอกิตติคุณ ทม.ตาก  อ.เมือง 

15 หมากล้อม ม.เทคโนฯ ล้านนาตาก อ.เมือง 

16 จักรยานเสือภูเขา บ้านชะลาด ต.ป่ามะม่วง อบต.ป่ามะม่วง  อ.เมือง 

17 วอลเล่ย์บอลชายหาด หาดทรายทอง/สนามกีฬา อบจ.ตาก อบต.ป่ามะม่วง / อบจ.ตาก อ.เมือง 

18 ลีสาศ หอประชุม รร.ผดุงปัญญา อ.เมือง 

19 วอลเล่ย์บอล หอประชุม รร.ผดุงปัญญา อ.เมือง 

20 กาบัดด้ี หอประชุม  รร.ผดุงปัญญา อ.เมือง 

21 เทควันโด โรงพละศึกษา รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง 

22 วูซู โรงพละศึกษา รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง 

23 ซอฟท์บอล สนามกีฬา  รร.ตากพิทยาคม ทม.ตาก อ.เมือง 

24 แบดมินตัน โรงยิม ทม.ตาก ทม.ตาก อ.เมือง 

25 เทนนิส สนามเทนนิส ทม.แม่สอด อ.แม่สอด 

26 รักบ้ีฟุตบอล สนาม รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด 

27 มวยสากลสมัครเล่น โรงพละศึกษา รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด 

28 มวยไทย สนาม  รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด 

29 เทเบิลเทนนิส สนาม  รร.สรรพวิทยาคม อ.สามเงา 

30 กอล์ฟ สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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6. ระบบเศรษฐกิจ   
 

6.1  รายได้ และรายจ่าย ครัวเรือนเฉล่ีย ของจังหวัดตาก 
 

 1) รายได้ครัวเรือนเฉล่ีย ของจังหวัดตาก 
 รายได้บุคคลเฉลี่ยของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 66,618.10 บาท/ปี 
รายละเอียดดังตารางท่ี 24 

 

ตารางท่ี 21  รายได้บุคคลเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดตาก 
 
 

พ้ืนท่ี รายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี) 

เมืองตาก 76,992.95 

บ้านตาก 70,516.48 

สามเงา 60,803.61 

แม่ระมาด 60,633.07 

ท่าสองยาง 62,190.67 

แม่สอด 73,592.73 

พบพระ 73,986.31 

อุ้มผาง 61,567,91 

วังเจ้า 67,152.63 

เฉลี่ยท้ังสิ้น 69,522.66 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, (ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2562)  
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2) รายจ่ายครัวเรือนเฉล่ีย ของจังหวัดตาก 
รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 113,406.34 บาท/ปี       

ซ่ึงแหล่งรายจ่ายมาจากต้นทุนการผลิต เท่ากับ 30,182.79 บาท/ปี อุปโภคบริโภคท่ีจําเป็น เท่ากับ 
55,133.80 บาท/ปี อุปโภคบริโภคท่ีไม่จําเป็น เท่ากับ 16,978.75 บาท/ปี และชําระหน้ี เท่ากับ 
11,110.00 บาท/ปี รายละเอียด ดังตารางท่ี 25 

 

ตารางท่ี 22  รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย ปี พ.ศ.2562 ของจังหวัดตาก 
 
 

พ้ืนท่ี 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ปี) รายจ่าย รายจ่าย 

ต้นทุนการ
ผลิต 

อุปโภค อุปโภค 

ชําระหน้ีสิน 

ครัวเรือน บุคคล 

บริโภค บริโภค เฉลี่ย เฉลี่ย 

ท่ีจําเป็น ท่ีไม่จําเป็น (บาท/ปี) (บาท/ปี) 

เมืองตาก 23,448 64,735 21,991.06 70,250.61 19,601.23 17,722.28 129,565.18 46,930.48 

บ้านตาก 10,557 30,286 22,821.77 71,715.97 20,682.34 13,901.65 129,121.72 45,008.85 

สามเงา 8,696 22,117 21,504.35 38,040.24 20,727.14 7,178.73 86,850.45 34,148.01 

แม่ระมาด 13,078 35,028 23,393.66 38,357.19 5,120.93 7,685.48 74,557.26 27,836.58 

ท่าสองยาง 14,139 36,777 18,773.32 33,567.65 12,613.11 696.97 65,651.05 25,239.69 

แม่สอด 27,898 75,911 32,801.42 66,199.91 20,475.75 9,285.58 128,762.66 47,321.48 

พบพระ 11,317 32,817 61,329.44 49,851.41 12,756.27 15,969.53 139,906.66 48,247.06 

อุ้มผาง 5,905 19,068 48,902.86 39,937.50 10,690.19 13,741.27 113,271.83 35,078.15 

วังเจ้า 6,498 18,389 39,305.76 52,709.86 28,704.51 14,522.21 135,242.34 47,789.70 

ทุกพ้ืนที่ 121,536 335,128 30,182.79 55,133.80 16,978.75 11,110.00 113,406.34 41,127.43 

 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, (ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2562)  
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6.2 การเกษตร  
 ด้านการเกษตร พบว่า พ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัดตากในปีการผลิต พ.ศ.2563 เพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.53 ของพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีปลูกพืชท่ีสําคัญ และมีมูลค่า
สูงสุดเท่ากับ 2,853.49 ล้านบาท โดยพืชท่ีมีการเพาะปลูกรองลงมา ได้แก่ ข้าวนาปี มันสําปะหลัง อ้อย
โรงงาน และลําไย ตามลําดับ รายละเอียดมูลค่าพืชการผลิต พ้ืนท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเก่ียว และปริมาณ
ผลผลิต ปี พ.ศ. 2563 ตามตารางท่ี 26 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 23  ผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัดตาก 
 
 

อันดับ ชนิดพืช 
พ้ืนท่ี

เพาะปลูก 
(ไร่) 

เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ปริมาณผลผลิต 
(ตัน) 

มูลค่าการผลิต 
(ล้านบาท) 

1 ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 590,047 572,345.59 375,458.71 2,853.49 

2 ข้าวนาปี 364,965 354,016.05 177,008.03 1,628.47 

3 มันสําปะหลัง 211,042 204,710.74 664,695.77 1,648.45 

4 อ้อยโรงงาน 31,187 30,251.39 393,268.07 393.27 

5 ลําไย 30,545 29,017.75 20,892.78 417.86 

6 อะโวคาโด 7,697 5,387.90 9,159.43 274.78 

7 ข้าวนาปรัง 12,069 11,706.93 6,286.62 40.86 

8 พริกข้ีหนูเม็ดใหญ ่ 5,349 5,188.53 3,476.32 139.05 

9 กล้วยนํ้าว้า 6,892 6,547.40 20,951.68 628.55 

10 กาแฟ 4,865 3,405.50 1,484.80 35.64 

11 หมาก 10,119 7,083.30 1,699.99 69.70 

12 มะม่วง 4,030 3,224.00 1,566.86 23.50 

13 ถ่ัวเขียวผิวมัน 4,929 4,781.13 956.23 21.99 

14 ถ่ัวเหลือง 7,000 6,790.00 1,358.00 20.37 

15 ทุเรียน 5,160 2,580.00 4,644.00 557.28 

รวม 1,295,896 1,247,036 1,682,907 8,753 

 
ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก, มีนาคมคม 2564) 
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6.3 การประมง 
การประมงจังหวัดตาก เป็นการประมงนํ้าจืดตามแหล่งนํ้าธรรมชาติ เช่น แม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง 

และอ่างเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล รวมท้ังแหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึนเอง 
 

ตารางท่ี 24  ข้อมูลด้านประมงจังหวัดตาก  
 

อําเภอ 

  
แบ่งตามประเภทการเล้ียง ฟาร์มที่ผ่าน 

จํานวน 
 

บ่อเล้ียงสัตว์นํ้า กระชัง การรับรองมาตรฐาน 

เกษตรกร พ้ืนที่ เกษตรกร จํานวน พ้ืนที่ เกษตรกร จํานวน พ้ืนที่ GAP Safety 

         
Level 

(ราย) (ไร่) (ราย) (บ่อ) (ไร่) (ราย) (กระชัง) (ไร่) (ราย) (ราย) 

เมืองตาก 2,647 1,375 2,631 2,800 1,372.80 16 249 2.44 4 79 

บ้านตาก 971 596 960 1,326 594.77 11 95 0.73 6 43 

สามเงา 1,156 1,308 1,156 1,535 1,307.75 - - - - 62 

แม่ระมาด 590 309 590 485 308.52 - - - - 6 

ท่าสองยาง 16 12 16 20 11.59 - - - - - 

แม่สอด 1,207 837 1,207 1,387 837 - - - - 82 

พบพระ 237 111 237 246 110.52 - - - - - 

อุ้มผาง 62 34 62 70 34.29 - - - - - 

วังเจ้า 981 410 936 948 403.86 45 358 6.45 - 84 

รวม 7,867 4,991 7,793 8,815 5,347 72 702 9.62 10 356 

 
ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานประมงจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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 6.4 การปศุสัตว์ 
 การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดตากส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งานและเพ่ือบริโภคภายในจังหวัด การเลี้ยงใน
เชิงพาณิชย์ยังน้อยไม่แพร่หลายนัก สัตว์เลี้ยงท่ีใช้ในการบริโภคบางส่วนต้องนําเข้าจากจังหวัดใกล้เคียง 
สัตว์ท่ีนิยมเลี้ยงกันมากได้แก่  ไก่  โคเน้ือ  สุกร เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเอ้ืออํานวย 
 

ตารางท่ี 25  ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของจังหวัดตาก  
 

อําเภอ 

เกษตรกร 
พท.ปลูก

หญ้า 
ไก่ 

 
โค
นม 
 

(ตัว) 

โคเน้ือ สุกร 

 
นก

กระทา 
 

(ตัว) 

เป็ด กระบือ แพะ 

 
แกะ 

 สัตว์อ่ืนๆ 
ผู้เล้ียง
สัตว์ 

พืชอาหาร
สัตว์ 

(ราย) (ไร่) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 

เมืองตาก 10,887 23,718 540,748 0 87,896 86,425 1,570 7,308 321 641 11 16,417 

บ้านตาก 2,768 5,826 164,410 0 33,868 4,638 17,553 1,517 45 67 0 2,238 

สามเงา 3,596 2,958 138,309 0 31,876 9,851 250 518 274 373 0 6,233 

แม่ระมาด 3,430 162 174,736 18 19,495 22,126 1,101 4,026 3,212 988 3 2,740 

ท่าสอง
ยาง 

3,225 151 119,383 0 15,921 4,909 0 7,675 7,038 4,998 0 8,480 

แม่สอด 6,682 2 185,651 64 17,968 13,458 200 8,211 2,079 4,816 673 8,353 

พบพระ 3,121 200 124,053 0 9,223 9,146 0 6,537 658 849 0 4,235 

อุ้มผาง 2,389 270 33,039 5 13,863 5,740 5,000 2,340 6,496 395 0 2,287 

วังเจ้า 1,495 569 65,556 0 3,177 4,698 0 4,544 77 59 7 4,172 

รวม 37,593 
 

33,856 
 

1,545,885 
 

87 233,287 
 

160,991 
 

25,674 
 

42,676 20,200 
 

13,186 
 

694 55,155 
 

 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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6.5 การท่องเท่ียว 
จํานวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในปี 2563มีจํานวน1,261,423คนลดลงจาก

ปีก่อนท่ีมีนักท่องเท่ียวจํานวน993,832คน คิดเป็นร้อยละ 55.93เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ส่งผลให้จํานวนนักท่องเท่ียวลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดตาก 
1. นํ้าตกทีลอซู 
2. เข่ือนภูมิพล 
3. อุทยานแห่งชาติแม่เมย 
4. ตลาดริมเมย 
5. วัดพระบรมธาตุ 

 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, มีนาคม 2564) 
 

6.6 การอุตสาหกรรม 
 จังหวัดตาก มีโรงงานอุตสาหกรรม ณ ปี พ.ศ. 2563 จํานวน ท้ังหมด 462 แห่ง เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2562 จํานวน 15 แห่ง เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 2,091 ล้านบาท และจํานวนคนงานเพ่ิมข้ึน 660 คน ดัง
ตารางท่ี 29 
 

ตารางท่ี 26  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก 
 

รายการ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

จํานวนโรงงาน (แห่ง) 428 447 462 

จํานวนเงินลงทุน (ล้านบาท) 19,041.89 19,341.12 21,432.80 

จํานวนคนงาน (คน) 40,588 41,829 42,489 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1) การค้าชายแดน 
จังหวัดตากมีจุดผ่านแดนถาวร และมีช่องทางอนุมัติทําการค้า1 ช่องทางคือ จุดผ่านแดนถาวร

แม่สอด – เมียวดี ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีตลาดการค้าท่ีสําคัญคือตลาดริมเมย 
นอกจากน้ีมีคลังสินค้าชั่วคราวซ่ึงได้รับอนุญาตจากด่านศุลกากรจํานวน 14 คลัง ต้ังอยู่ท่ีบ้านห้วยม่วง
บ้านวังตะเคียนและบ้านท่าอาจ ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จํานวน 13 คลังและบ้านวังผา ตําบล
แม่จะเราอําเภอแม่ระมาดจํานวน 1 คลังดังตารางท่ี 30 

 

ตารางท่ี 27  มูลค่าสินค้าส่งออกและนําเข้าของจังหวัดตาก ระหว่างปีงบประมาณ 2561– 2564 
 

 

เดือน 

ปีงบประมาณ / มูลค่าสินค้า (หน่วย : ล้านบาท) 

มูลค่าสินค้าส่งออก มูลค่าสินค้านําเขา้ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ตุลาคม 5,750.65 5,592.58 5,993.93 3,121.91 410.11 476.50 414.11 287.06 

พฤศจิกายน 6,175.35 5,719.85 6,053.80 6,237.93 557.88 473.67 480.70 573.15 

ธันวาคม 6,378.38 5,784.68 6,186.17 6,600.56 436.58 451.89 676.01 815.27 

มกราคม 5,911.61 5,500.02 5,393.90 6,517.27 540.93 409.71 512.27 629.27 

กุมภาพันธ ์ 6,008.00 5,418.59 6,078.82 4,631.02 568.87 541.41 2,078.66 2,182.51 

มีนาคม 7,469.23 7,434.43 6,874.19 5,564.51 604.48 606.10 1,634.69 2,918.32 

เมษายน 5,787.87 5,297.16 3,036.09 6,180.42 389.96 411.29 1,009.07 2,089.24 

พฤษภาคม 7,166.83 7,035.82 4,925.65 7,515.13 752.63 1,138.33 1,418.81 3,608.49 

มิถุนายน 6,476.42 6,129.61 4,865.28 
 

571.82 1,632.20 772.41 
 

กรกฎาคม 5,157.63 5,190.88 5,304.21 
 

423.44 1,651.74 914.19 
 

สิงหาคม 5,294.18 4,880.27 5,891.38 
 

546.11 1,414.34 749.95 
 

กันยายน 5,695.46 5,484.14 5,376.94 
 

686.36 460.86 536.11 
 

รวม 73,271.67 69,468.09 65,980.40 46,368.78 6,489.22 9,668.09 11,197.03 13,103.34 

 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (ด่านศุลกากรแม่สอด, พฤษภาคม 2564) 
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2) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOP 
จังหวัดตากได้ดําเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOTOPปี พ.ศ.2557 มีผู้ผลิต/

ผู้ประกอบการOTOP เข้าร่วมลงทะเบียนฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 209 ราย ผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็น
เจ้าของรายเดียว 177 ราย และ SMEs 4 รายรวม 390 ราย แยกเป็นรายอําเภอ รายละเอียด 

 

ตารางท่ี 28  แสดงผลการลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOP จังหวัดตาก 
 

อําเภอ 
กลุ่มผู้ผลิต

ชุมชน 
ผู้ผลิตชุมชนที่เป็น
เจ้าของรายเดียว 

SMEs รวมทั้งส้ิน 

เมืองตาก 48 169 2 219 

บ้านตาก 41 53 2 96 

สามเงา 38 14 - 52 

แม่ระมาด 101 12 1 114 

ท่าสองยาง 47 13 - 60 

แม่สอด 108 195 4 307 

พบพระ 112 52 1 165 

อุ้มผาง 30 35 - 65 

วังเจ้า 39 10 - 49 

รวมทั้งส้ิน 564 553 10 1,127 

 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, มีนาคม 2564)  
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ตารางท่ี 29  สุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทยของจังหวัดตาก (แยกประเภทผลิตภัณฑ์) 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ระดับ    
5 ดาว 

ระดับ    
4 ดาว 

ระดับ     
3 ดาว 

ระดับ    
2 ดาว 

ระดับ    
1 ดาว 

รวม 

อาหาร 18 25 8 2 4 57 

เคร่ืองด่ืม 3 12 3 - - 18 

ผ้า เคร่ืองแต่งกาย 8 55 23 3 1 90 

ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก 3 5 18 8 5 39 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 2 7 4 2 4 19 

รวม 34 104 56 15 14 223 

 
ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, มีนาคม 2564)  
 
 

ตารางท่ี 30  จํานวนสินค้า OTOP ตามประเภทผลิตภัณฑ์จังหวัดตาก (แยกประเภทผลิตภัณฑ์) 
 
 

อําเภอ 

ประเภท/จํานวนผลิตภัณฑ์ 

อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ผ้า/ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ของใช้/ สมุนไพร 

รวม ของตกแต่ง/ ที่ไม่ใช ่

ของที่ระลึก อาหาร 

เมืองตาก 232 21 76 217 57 603 

บ้านตาก 106 5 10 66 5 192 

สามเงา 71 9 5 25 24 134 

แม่ระมาด 91 25 34 96 27 273 

ท่าสองยาง 22 5 41 30 3 101 

แม่สอด 203 30 343 158 116 850 

พบพระ 80 32 74 119 21 326 

อุ้มผาง 33 24 35 42 16 150 

วังเจ้า 46 3 24 27 20 120 

รวมทั้งส้ิน 884 154 642 780 289 2,749 

 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
        (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, มีนาคม 2564)  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 จังหวัดตาก มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพ้ืนเมืองท่ีสําคัญท่ีนิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน แยกเป็นรายอําเภอ ดังตารางท่ี 38 

 

ตารางท่ี 31  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดตาก 
 

อําเภอ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ 

เมืองตาก ๑) ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง 
- บริเวณลานกระทงสาย ริมฝั่งแมนํ้่าปิง เทศบาลเมืองตาก อําเภอเมอืงตาก 
๒) งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก 
- บริเวณศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก 
๓) ทําบุญวันข้ึนปีใหม ่
- บริเวณถนนด้านหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
- สะพานตากสินมหาราชานุสรณ์  ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก 
๔) ประเพณีสรงนํ้าพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เน่ืองในประเพณ ี
สงกรานต์ และวันคลา้ยวันพระราชสมภพ ๑๗ เมษายน 
- ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก 
๕) งานประเพณีวันมหาสงกรานต“์ถนนข้าวเกรียบงาดํา”และหาดทรายทอง อําเภอเมืองตาก 
๖) พิธีทําบุญตักบาตร “เทโวโรหณะ”เน่ืองในเทศกาลออกพรรษา 
- วัดเชียงทอง ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก 
๗) ประเพณีปีใหม่ ๕ ชนเผ่าตาํบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก 

บ้านตาก 1) ประเพณีข้ึนธาตเุดือน 9 
- วัดพระบรมธาตุ ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก 
2) ประเพณลีอยกระทงสายและแข่งเรือพายพ้ืนบ้าน 
- บริเวณรมิฝั่งแม่นํ้าปิง  ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก 
3) ประเพณีตานก๋วยสลาก 
- วัดพระบรมธาตุ/วัดแม่ยะ/วัดวังหม้อ ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก 

สามเงา 1) ประเพณีข้ึนธาตลุอย เดือน 8 
- วัดชลประทานรังสรรค์ ตําบลสามเงา  อําเภอสามเงา 
2) ประเพณีข้ึนธาตุแก่งสร้อย (แห่ขบวนเรือทางนํ้า) 
- สํานักสงฆ์พระธาตุแก่งสร้อยตําบลบ้านนาอําเภอสามเงา 
3) พิธีบูชานํ้าณ บริเวณรมินํ้าปิงบ้านจัดสรร ตําบลสามเงา 
4) ประเพณีตานก๋วยสลาก 
- วัดชลประทานรังสรรค์ ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา 

วังเจ้า 1) ประเพณีบุญบ้ังไฟ   ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า 
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ตารางท่ี 31  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดตาก (ต่อ) 
 

อําเภอ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ 

แม่สอด 1) งานบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอําเภอแมส่อด 
    - ศาลเจ้าพ่อพะวอ และท่ีว่าการอําเภอแมส่อด อําเภอแม่สอด 
2) งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า (ชนเผ่ากะเหรี่ยง เผ่าปะโอ, เผ่าปะหล่อง,  
ชาวไทยใหญ่, ชาวเมียนมาร์, ชาวไทย, ชนเผ่าลาว)  
    - วัดไทยวัฒนาราม  ตําบลท่าสายลวด อําเภอแมส่อด 
3) ประเพณีตานก๋วยสลาก 
    - วัดเกศแก้วบูรพา ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด  
4)ประเพณีแหล่อุป๊ะตะก่า (ตักบาตรข้าวพระพุทธ) 
    - วัดแม่ซอดน่าด่าน ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด 
5) ประเพณีมหาสงกรานต์มติรภาพไทย-เมียนมาร์ และมวยคาดเชือก 
    - เทศบาลนครแม่สอด ตําบลแม่สอด และตําบลท่าสายลวด  อําเภอแม่สอด 
6) ประเพณลีอยกระทงมติรภาพสองฝั่งเมยไทย-เมียนมาร ์
- บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ตําบลท่าสายลวด  อําเภอแม่สอด 
7) พิธีทําบุญตักบาตร “เทโวโรหณะ”เน่ืองในเทศกาลออกพรรษา 
    - ตําบลแมส่อด อําเภอแม่สอด 
8) ประเพณีนมสัการพระธาตุดอยหินก่ิว 
    - บ้านวังตะเคียน ตําบลท่าสายลวด  

แม่ระมาด 1)ประเพณสีรงนํ้าพระพุทธรูปหินอ่อนวัดดอนแก้ว 
    - วัดดอนแก้ว ตําบลแมร่ะมาด อําเภอแม่ระมาด 
2) ประเพณีตานก๋วยสลาก 
    - วัดศรีมณีวัน ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด 
3) ประเพณีเผาหลัวพระเจ้า 
    - วัดแม่จะเรา  ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด 

พบพระ 1) งานวันเกษตรพบพระ 
    - บ้านคีรีราษฎร์ ตําบลคีรรีาษฎร์ อําเภอพบพระ 
2) ประเพณีปีใหมม่้ง 

ท่าสองยาง 1) ประเพณีข้ึนธาตหุ้วยลึก 
2) ประเพณีเท่ียวถํ้าแม่อุส ุ

อุ้มผาง 1) งานแผ่นดินดอยลอยฟ้า 
    - บริเวณสนามบินเก่า ตําบลอุ้มผาง 

 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
       (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, มีนาคม 2564) 
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8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 8.1 น้ํา 
จังหวัดตากมีลุ่มนํ้าหลักครอบคลุม 5 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าวัง ลุ่มนํ้าปิง ลุ่มนํ้าสาละวิน         

ลุ่มนํ้าแม่กลอง และลุ่มนํ้ายม ดังน้ี 
1) ลุ่มนํ้าวัง 
เป็นลุ่มนํ้าท่ีเริ่มจากตอนใต้ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง     

และจังหวัดตาก รวมพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า 10,793.57 ตารางกิโลเมตร ความยาว 460 กิโลเมตร  
2) ลุ่มนํ้าปิง 

 เป็นลุ่มนํ้าท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และนครสวรรค์    รวม
พ้ืนท่ีลุ่มนํ้า 34,856 ตารางกิโลเมตร ความยาว 740 กิโลเมตร  

3) ลุ่มนํ้าสาละวิน 
 เป็นลุ่มนํ้าท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ รวมพ้ืนท่ี 
ลุ่มนํ้าท่ีอยู่ในประเทศไทย 19,105.33 ตารางกิโลเมตร  

4) ลุ่มนํ้าแม่กลอง 
 เป็นลุ่มนํ้าท่ีมีต้นนํ้าลําธารอยู่ในจังหวัดตาก เขตอําเภออุ้มผาง  

5) ลุ่มนํ้ายม 
 เป็นลุ่มนํ้าท่ีอยู่ในท้องท่ีจังหวัดสุโขทัย มีลุ่มนํ้าสาขาบางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดตาก คือ ลุ่มนํ้า
แม่รําพัน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนท่ีครอบคลุมจังหวัดตากบางส่วนของตําบลโป่งแดง 
และตําบลวังประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 
 
 
ท่ีมา : โครงการชลประทานจังหวัดตาก, 30 พฤษภาคม 2559 
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 8.2 ป่าไม้ 
 ป่าไม้โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดตากมีความหนาแน่นในบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีสูง โดยในพ้ืนท่ี    
ด้านตะวันตกของจังหวัดมีบางส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.05 พ้ืนท่ีไม่ใช่ป่าคิดเป็นร้อยละ 
27.95 สังคมพืชโดยส่วนใหญ่มีท้ังป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ โดยเป็นป่าผลัดใบท่ีมีสภาพป่าสมบูรณ์
ประมาณ และเป็นป่าไม้ผลัดใบสมบูรณ์ ในบริเวณอําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภอแม่สอด 
มีลักษณะสังคมของพืชเป็นป่าดิบแล้งปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen) เป็นสังคม
พืชท่ีปรากฏอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีสูง โดยในส่วนของบางบริเวณจะมีพันธุ์ไม้ในสังคมพืชของ 
ป่าเบญจพรรณอยู่บ้างเล็กน้อย ซ่ึงป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) 
เป็นสังคมพืชท่ีปกคลุมพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าหลากหลายมากท่ีสุด มีท้ังป่าเบญจพรรณท่ีมีไม้สัก ป่าเบญจพรรณ    
ท่ีไม่มีไม้สัก บางแห่งมีไม้ไผ่ข้ึนปะปนหนาแน่นโดยเฉพาะไผ่ชนิด ไผ่ซางนวล พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องท่ีจังหวัดตาก มีจํานวน 7,567,768 ไร่ป่าไม้ในจังหวัดตากเป็นป่าไม้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ    
เป็นอย่างมากพ้ืนท่ีป่าไม้ครอบคลุมบริเวณกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และหนาแน่นในพ้ืนท่ี
ทางด้านตะวันตกมีไม้มีค่าอยู่หลายชนิด เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้มะค่า ไม้ตะแบก และไม้ตะเคียน 
ตลอดจนไม้เบญจพรรณอ่ืนๆ แต่ป่าไม้อันมีค่าเหล่าน้ีได้ลดปริมาณลงเรื่อยๆ เน่ืองจากการตัดไม้ทําลายป่า 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก, 30 มีนาคม 2559   
 

 8.3 ป่าชุมชน 
 จังหวัดตาก (สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) ป่าไม้จังหวัดตาก) ได้ส่งเสริมการจัดต้ัง
ป่าชุมชนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนท่ีสาธารณะ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2562 จํานวน
ท้ังสิ้นประมาณ 205 หมู่บ้าน และมีโครงการท้ังหมด 180 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ สร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนใน
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากป่า โดยป่าชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ของป่าได้ เช่น สมุนไพร ของป่า เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิต และสามารถใช้ผลผลิตท่ีมีการพัฒนา
แปรรูปเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติ การรับผิดชอบ 
และการติดตามประเมินผลในการดําเนินงานด้านป่าชุมชน 
ท่ีมา : กรมป่าไม้, 2562 
 

 8.4 ภูเขา 
 ลักษณะธรณีวิทยาของจังหวัดตาก พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของจังหวัดเป็นทิวเขาสูง เกิดเป็นแนวยาว
กระจายตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นทิศทางเดียวกับรอยเลื่อนแม่เมย - วังเจ้า และเป็นรอยเลื่อน
มีพลังงานให้หินพ้ืนท่ีผุพังเป็นดินหนา พ้ืนท่ีทิวเขาสูง ประกอบด้วยหินแปร หินอัคนี และหินตะกอน  
หินแปรส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินไนส์ หินอัคนีส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต ซ่ึงกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ี   
ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของจังหวัด หินภูเขาไฟและหินตะกอนเจือเศษหินภูเขาไฟพบในพ้ืนท่ีอําเภอวังเจ้า 
และทางตอนเหนือส่วนท่ีติดต่อกับจังหวัดลําปางและสุโขทัย นอกจากน้ียังพบหินไนส์และหินแกรนิต
บริเวณตอนเหนือฝากตะวันตกของทิวเขาสูง ท้ังในเขตอําเภอท่าสองยาง และอําเภอแม่ระมาด พบหิน
ตะกอนชนิดหินทราย ดินดาน และหินปูน ครอบคลุมพ้ืนท่ีภูเขาสูงด้านตะวันตก ต้ังแต่อําเภอท่าสองยาง
ต่อเน่ืองไปทางใต้จรดอําเภออุ้มผาง 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, 2554 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   

 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)  
 

 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดทําแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
โดยกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์
ชาติ กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม       
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุก    
ภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ  
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ  
ความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป         
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก                       ส่วนท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  หน้า 50 
 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับ
เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนและในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทย
มีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาท่ีสําคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ท่ีร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับตํ่ากว่าศักยภาพ   
เม่ือเทียบกับ ร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไทยท่ียังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการ และภาคเกษตร       
มีประสิทธิภาพการผลิตในระดับตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบ
กับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน     
แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการท่ีมีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุ
หลักท่ีทําให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะท่ีปัญหาด้านความยากจนยังคง
เป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงข้ึนและแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ําอย่างย่ังยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ท้ังน้ี ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเน่ืองและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและ
ปัญหาของประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไม่เสมอ
ภาค การขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจน
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 
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ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากข้ึน ท้ังในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนซ่ึงจะเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตําแหน่งท่ีต้ังท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทําให้ปัญหาด้าน 
เขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากน้ี ประเทศไทย
ยังคงต้องให้ความสําคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืนๆ ท่ีมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความ
เชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐ       
กับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะ
นําไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกัน   
อย่างย่ังยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการย้ายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ท้ังในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบ
เข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง        
ก้าวกระโดดเหล่าน้ี คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยทําให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มท่ีจะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งข้ึน แนวโน้มสําคัญท่ีจําเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด     
อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะ
รุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม่ๆ 
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นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการ
นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสําคัญใน  
ระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทําให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและ
การย้ายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก
ประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียน 
หรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน ท้ังน้ี การย้ายถ่ินส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเป็นไปได้ท่ีประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศ
เพ่ือนบ้านขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถ่ินไปยังประเทศท่ีมี
ระดับการพัฒนาท่ีดีกว่า อาจทําให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงจะย่ิงทําให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากข้ึนท้ังในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธ์ต่อเน่ืองกับ
ความม่ันคงด้านอาหารและนํ้า ขณะท่ีระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวท่ีแต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทําให้การเป็น
สังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับ
ความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มท่ีจะมีความสําคัญ
เพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดข้ึน โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีสําคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และบันทึกความ
ตกลงปารีสจะได้รับการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากย่ิงข้ึน 
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แนวโน้มเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ท่ีซับซ้อนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามท่ีใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร          
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็ว
และคาดการณ์ได้ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ท่ีจะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน อาจนําไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน
ได้ หากไม่มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน    
ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ี
จะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อท้ังการจ้างงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป       
มีความต้องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องการทักษะระดับตํ่า ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะท่ีทันกับยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตท่ี
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงข้ึน 
ซ่ึงปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซ้อน
มากย่ิงข้ึน 

จากปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีครอบคลุม
ทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ         
ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีเป็นการดําเนินงานอย่างบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความ
เก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดําเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพท่ีม่ันคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และ
มาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซ่ึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
และปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไปพร้อมกัน ท้ังในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมท้ังการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบาย
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ไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากน้ี ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ           
และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับลักษณะการใช้พ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาท่ีสามารถอํานวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงข้ึนและสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตําแหน่ง
ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังให้ความสําคัญ  
ของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษา
ความม่ันคงของประเทศ โดยจําเป็นต้องสร้างความพร้อมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาต่างๆ จําเป็นต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

ดังน้ัน ภายใต้เง่ือนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวท่ีต้องบรรลุ พร้อมท้ังแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
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๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างม่ันคง และย่ังยืน
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข
เป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ
และศักด์ิศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหน่ียว
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้
ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า 
มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมี
ความย่ังยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมี
สุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมี
คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆท้ัง
ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากน้ียัง
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มีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้       
การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติ       
มีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ     
เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน     
และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม         
ท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
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(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
 

4.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
(๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ 
พัฒนาประเทศ 
 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา      
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
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(๓) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงนํ้า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร     
จัดการภาครฐั 

(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ 
และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ี
จําเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทํา
ข้ึนในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมากข้ึน โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการ
พัฒนาประเทศต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน 
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ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 
ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากน้ัน ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับ
กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง       
เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” 

 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการ
เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการ
สําคัญท่ีต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ      
เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกํากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู่
การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
 

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  
๓.๒. เป้าหมายรวม  
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความม่ังค่ัง และย่ังยืน  
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๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1) แผนพัฒนาภาคเหนือ 
พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยการพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการ

เชิงสร้างสรรค์และยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

 

แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ 
 

ท่องเท่ียว พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความย่ังยืน มีธุรกิจบริการต่อเน่ืองกับการ
ท่องเท่ียวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
  - พัฒนากลุ่มท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ท่องเท่ียวมรดกโลก กลุ่มท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

- พัฒนายกระดับการท่องเท่ียวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และน่าน 

- สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
บริการทางการแพทย์และการศึกษา และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

 

เกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

- พัฒนาภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนล่างเป็นฐานการ
ผลิตเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 

- ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิตสําคัญ 
- พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และกําแพงเพชรให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน 
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สังคม พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือ
ท่ีเร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 

- ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําของผู้สูงอายุ 
- พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
- สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวและชุมชน 
 

ทรัพยากรฯ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการ 

- ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
- พัฒนาการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบในลุ่มนํ้าปิง วัง ยม และ น่าน 
- สนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก 

 
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แผน 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

วิสัยทัศน์   “ศูนย์กลางการบริการส่ีแยกอินโดจีน” 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ โครงข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยก 
                    ขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 
3) แผนพัฒนาจังหวัดตาก (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับปรับปรุง 
 

วิสัยทัศน์   “เมืองน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน” 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท่องเท่ียว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบ 
        เรียบร้อย 
 

 1.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
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2. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
 

“อบจ.ตาก เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ 
                              สงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. มีเส้นทางคนนาคมท่ีได้มาตรฐาน 

  2.มีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค 

     และการเกษตรอย่างเพียงพอ 

  3.อปท.ในจังหวัดตากเข้าใจ 

     ผังเมืองรวม/ผังชุมชน 

  4.สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก 

     มีมาตรฐาน 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5.ประชาชนมีสุขภาวะดีข้ึน 

  6.เยาวชน สตร ีและผูสู้งอายุ มีคุณภาพ 

     ชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

  7.การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

     มีประสิทธิภาพ ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

  8.นักเรียน ประชาชนได้รับการส่งเสรมิ 

     ด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  9.มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี 

     ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คงอยู่ต่อไป 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 

3.ด้านบริหารจัดการท่ีด ี 10.ประชาชนมสี่วนร่วมในการ 

   การจัดระเบียบชุมชน/สังคม       พัฒนาการเมืองและพัฒนาท้องถ่ิน 

   และการรักษาความสงบ      เพ่ิมข้ึน ผู้นําท้องท่ี ท้องถ่ิน 

   เรียบร้อย      มีความรู้เพ่ือนําไปพัฒนาท้องถ่ิน 

  11.อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการ 

       อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

  12.ประชาชนและเยาวชนห่างไกล 

       จากยาเสพติด 

  13.ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 

       และได้รับความรูด้้านการป้องกัน 

       และบรรเทาสาธารณภยั 

  14.มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

       เป็นเครื่องมือสําคัญประกอบการ 

       พัฒนาท้องถ่ิน 

4.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 15.ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

   การลงทุนพาณิชยกรรม      พอเพียงมาดําเนินชีวิตและมีทักษะ 

   การท่องเท่ียวและกีฬา      การประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

  16.นักท่องเท่ียวและรายได้จาก 

       การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

  17.ประชาชนมสีุขภาพร่ายกาย 

       แข็งแรง 

5.ด้านบริหารจัดการ 18.ประชาชนมีจติสํานึกและม ี

   และอนุรักษ์ทรัพยากร      ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บริหาร 

   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดล้อม 

  19.ปริมาณขยะลดลง ของเสีย 

       อันตรายชุมชนมีการกําจัด 

       ได้ถูกหลักวิชาการ 
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 2.4 ตัวช้ีวัด 
  
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. มีเส้นทางคนนาคมท่ีได้มาตรฐาน 1. ร้อยละของถนนถ่ายโอนท่ีไดร้บัการพัฒนา 

    2. จํานวนเส้นทาง/แห่ง  

    3. จํานวนระยะทาง 

  2. มีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4. จํานวนแหล่งนํ้า 

     และการเกษตรอย่างเพียงพอ   

  3. อปท.ในจังหวัดตากเข้าใจ 5. ร้อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก  

     ผังเมืองรวม/ผังชุมชน ท่ีเข้าใจเรื่องผังเมืองรวม/ผังชุมชน 

  4. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ 

     มีมาตรฐาน   

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5. ประชาชนมีสุขภาวะดีข้ึน 7. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

  6. เยาวชน สตร ีและผูสู้งอายุ มีคุณภาพ 8. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

      ชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงตนเองได ้   

  7. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 9. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

       มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี   

  8. นักเรียน ประชาชนไดร้ับการสง่เสริม 10. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

      ด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึน   

  9. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  11. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

      ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน    

 
    คงอยู่ต่อไป 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

3.ด้านบริหารจัดการท่ีด ี 10.ประชาชนมสี่วนร่วมในการ 12.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

   การจัดระเบียบชุมชน/       พัฒนาการเมืองและพัฒนาท้องถ่ิน   

   สังคม และการรักษา      เพ่ิมข้ึน ผู้นําท้องท่ี ท้องถ่ิน   

   ความสงบเรียบร้อย      มีความรู้เพ่ือนําไปพัฒนาท้องถ่ิน   

  11.อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการ 13.ร้อยละของระดับความพึงพอใจประชาชน 

       อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส      ท่ีมีต่อ อบจ.ตาก 

    14 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA 

    15.ร้อยละของโครงการท่ีมีการประชาสัมพันธ์ 

  12.ประชาชนและเยาวชนห่างไกล 16. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

       จากยาเสพติด   

  13.ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 17.ร้อยละของผู้ได้รับการช่วยเหลือจากการร้องขอ 

       และได้รับความรูด้้านการป้องกัน 18.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

       และบรรเทาสาธารณภยั   

  14.มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 19.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

       เป็นเครื่องมือสําคัญประกอบการ   

       พัฒนาท้องถ่ิน   

4.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 15.ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 20.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

   การลงทุนพาณิชยกรรม      พอเพียงมาดําเนินชีวิตและมีทักษะ   

   การท่องเท่ียวและกีฬา      การประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน   

  16.นักท่องเท่ียวและรายได้จาก 21.ร้อยละของจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

       การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 22.ร้อยละของรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

  17.ประชาชนมสีุขภาพร่ายกาย 23.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

       แข็งแรง   

5.ด้านบริหารจัดการ 18.ประชาชนมีจติสํานึกและม ี 24.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

   และอนุรักษ์ทรัพยากร      ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บริหาร   

   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   

       สิ่งแวดล้อม   

  19.ปริมาณขยะลดลง ของเสีย 25.ร้อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก 

       อันตรายชุมชนมีการกําจัด      มีส่วนร่วมบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 

       ได้ถูกหลักวิชาการ 26.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. มีเส้นทางคนนาคมท่ีได้มาตรฐาน 1. ร้อยละของถนนถ่ายโอนท่ีได้รับการพัฒนา 100% 100% 100% 100% 100% 

  2. จํานวนเส้นทาง/แห่ง  20 40 60 80 100 

  3. จํานวนระยะทาง 500 
 

1,000  
 

1,500  
 

2,000  
 

2,500  

2. มีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4. จํานวนแหล่งนํ้า 6 12 18 24 30 

และการเกษตรอย่างเพียงพอ             

3. อปท.ในจังหวัดตากเข้าใจ 5. ร้อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก  100% 100% 100% 100% 100% 

ผังเมืองรวม/ผังชุมชน ท่ีเข้าใจเรื่องผังเมืองรวม/ผังชุมชน           

4. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 80% 85% 90% 95% 100% 

มีมาตรฐาน  ผู้มาใช้บริการ           

5. ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น 8. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 15 30 45 60 75 

6. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 9. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 5 10 15 20 25 

มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี             

7. เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 9. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 21 42 63 84 105 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสามารถ             

พ่ึงตนเองได้             

8. นักเรียน ประชาชนได้รับการ 10. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 8 16 24 32 40 

ส่งเสริมด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น             

9. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 11. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 18 36 54 72 90 

ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น             

คงอยู่ต่อไป             

10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 12. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 9 18 27 36 45 

พัฒนาการเมืองและพัฒนาท้องถิ่น             

เพ่ิมขึ้น ผู้นําท้องท่ี ท้องถิ่น             

มีความรู้เพ่ือนําไปพัฒนาท้องถิ่น             
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

11. อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการ 13. ร้อยละของระดับความพึงพอใจประชาชน 80% 85% 90% 95% 100% 

อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ท่ีมีต่อ อบจ.ตาก           

  14. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA 80% 85% 90% 95% 100% 

  15. ร้อยละของโครงการท่ีมีการประชาสัมพันธ์ 95% 95% 95% 95% 95% 

12. ประชาชนและเยาวชนห่างไกล 16. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 1 2 3 4 5 

จากยาเสพติด             

13. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 
17. ร้อยละของผู้ได้รับการช่วยเหลือจากการร้อง
ขอ 

70% 70% 70% 70% 70% 

และได้รับความรู้ด้านการป้องกัน 18. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 5 10 15 20 25 

และบรรเทาสาธารณภัย             

14. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 7. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 1 2 3 4 5 

เป็นเคร่ืองมือสําคัญประกอบการ             

พัฒนาท้องถิ่น             

15. ประชาชนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 

7. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 8 16 24 32 40 

พอเพียงมาดําเนินชีวิตและมีทักษะ             

การประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น             

16. นักท่องเท่ียวและรายได้จาก 19. ร้อยละของจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น 5% 5% 5% 5% 5% 

การท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
20. ร้อยละของรายได้จากการท่องเท่ียวท่ี
เพ่ิมขึ้น 

5% 5% 5% 5% 5% 

17.ประชาชนมีสุขภาพร่ายกาย 22. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 12 24 36 48 60 

แข็งแรง             

18. ประชาชนมีจิตสํานึกและมี 22. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 4 8 12 16 20 

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บริหาร             

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ             

ส่ิงแวดล้อม             

19. ปริมาณขยะลดลง ของเสีย 23. ร้อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก 100% 100% 100% 100% 100% 

อันตรายชุมชนมีการกําจัด มีส่วนร่วมบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน           

ได้ถูกหลักวิชาการ 24. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 6 12 18 24 30 
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 2.6 กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม  ถนน  

     สะพาน ทางเท้า ระบายนํ้า ระบบไฟฟ้า 

      สาธารณะ และตดิตั้งไฟฟ้าโซลา่เซลล ์

  2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล่งนํ้า 

      เพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร 

  3. สนับสนุนการจัดทําปรับปรุง ผงัเมืองรวม/ 

      ผังชุมชน และงานด้านวิชาการ 

  4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงาน 

      ด้านขนส่ง 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7. ส่งเสริม สนับสนุน การควบคุมโรคตดิต่อ/ 

      ไม่ตดิต่อ 

  8. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของ 

      ประชาชน 

  9. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

      เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 

  10. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน 

        ด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับสถานีอนามัย 

        เฉลิมพระเกียรติฯ และรพ.สต. ครอบคลมุ 

        ทุกพ้ืนท่ี 

  11. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

        ทุกระบบ 

  12. ส่งเสริมสนับสนุน และทํานุบํารุงรักษา 

        ศาสนา วัฒนาธรรม จารตีประเพณ ี 

        และภูมปัิญญาท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 

3. ด้านบริหารจัดการท่ีด ี 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดา้นการเมือง  

   การจัดระเบียบชุมชน/สังคม        การบริหาร ทุกภาคส่วน 

   และการรักษาความสงบ 14. การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   เรียบร้อย       สู่สากล 

  15. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไข 

        ปัญหายาเสพติด 

  16. ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  17. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ 

        เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

4. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 18. ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

   การลงทุนพาณิชยกรรม     พอเพียงและการเกษตรย่ังยืน 

   การท่องเท่ียวและกีฬา 19. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ  

      การลงทุน การค้าชายแดนและเศรษฐกิจ 

      อาเซียน (AEC) 

  20. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว  

        การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอํานวย 

        ความสะดวกนักท่องเท่ียว 

  21. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียว 

  22. ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสด ุ

        อุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐาน 

  23. ส่งเสริมการฝึกอบรมฝึกสอนกีฬา 

  24. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 

        และนันทนาการ 

5. ด้านบริหารจัดการและ 25. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ 

    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    และสิ่งแวดล้อม       โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  26. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 

        นํ้าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้ความสําคัญต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากจึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
        และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์
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หน้า 71 
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หน้า 72 

 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2566 - 2570 

 
 

 

ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การลงทุนพาณิชยกรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส       
การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (SWOT Analysis) 
 

 จุดแข็ง  (Strength-S)  
1) มีงบประมาณสามารถดําเนินการได้ทุกด้าน โดยปฏิบัติงานยึดกฎหมาย/ระเบียบฯ  

อย่างเคร่งครัด 
2) มีสายการบังคับบัญชา  มีการกําหนดหน้าท่ีในการมอบหมายงานท่ีชัดเจน และมีการ

ทํางานเป็นทีม 
3) มีความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี 
4) นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีการพัฒนาทุกด้าน 
5) มีการนําระบบ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์

ท่ีใช้งานมีความทันสมัย 
6) มีเครื่องจักรกลท่ีใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน 
 

 จุดอ่อน (Weakness-W) 
1) ขาดบุคลากรตามสายงานตามภารกิจหน้าท่ี 
2) ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีหลายข้ันตอน ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ 
3) งบประมาณมีจํากัดสําหรับพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ทําให้การพัฒนาไม่ท่ัวถึง 
4) ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนายังไม่ชัดเจน 

 

 โอกาส (Opportunity-O) 
1) กฎหมายกําหนดให้เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรงจากประชาชน  
2) มีแหล่งท่องเท่ียว ประเพณีท่ีมีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดตาก และมี

ความหลากหลายทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3) เป็นพ้ืนท่ีชายแดนท่ีเอ้ือต่อการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือติดต่อค้าขาย กระจาย

สินค้า และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยทําให้มีโอกาสในการผลิตสินค้าคุณภาพดี 
เพ่ือจําหน่ายในระดับภูมิภาค 

4) มีกฎหมายและระเบียบ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
5) การเมืองท้องถ่ินมีความขัดแย้งน้อย 
6) มีพ้ืนท่ีป่าไม้รองรับการท่องเท่ียว 
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 อุปสรรค (Threat-T) 
1) กฎหมาย ระเบียบ ไม่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนา 
2) สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไม่ม่ันคง 
3) พ้ืนท่ีของจังหวัดตากบางส่วนเป็นพ้ืนท่ีชนบท ห่างไกล และชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ทําให้การ

พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ท่ัวถึง 
4) ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน 
5) กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม 
6) แนวทางการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบไม่ชัดเจน (การใช้ดุลยพินิจและการตีความ

กฎหมาย และหนังสือสั่งการ) 
7) การจัดเก็บรายได้ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเท่าท่ีควร ไม่มีแนวทางส่งเสริม

การจัดเก็บรายได้ 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทําให้เกิดความผันผวนทางด้านราคาพืชผลทางการเกษตร
และการแข่งขันกับกลุ่มสมาชิกในประเทศอาเซียนมีอัตราสูงข้ึน ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว 
ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรของประชาชนในจังหวัดตากยังมีสูงข้ึนเรื่อยๆ 
 

 ด้านสังคม 
 กระแสวัตถุนิยมก่อให้เกิดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยเข้าไปในทุกชุมชน ละเลยคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมเปลี่ยนจากสังคมพ่ึงพาตนเอง เป็นสังคมท่ีขอรับความช่วยเหลือ และโครงสร้างของประชากรจะ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความไม่พร้อมด้านการศึกษาและการสร้างชุมชนให้มีความแข็งแรง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ี
จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมให้มีความเข็มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 
 การพัฒนาเศรษฐกิจทําให้เกษตรกรเน้นการปลูกพืชเชิงเด่ียว และใช้สารเคมี ประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลท่ีเปลี่ยนพ้ืนท่ีป่าเป็นพ้ืนท่ีทํากิน และการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐขาดการศึกษา
ผลกระทบพ้ืนท่ีป่า ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนมีราคาแพง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะส่งผล
กระทบต่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

 ด้านบริหารจัดการภาครัฐ 
 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังขาดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐยังขาดการพัฒนาด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และระบบ
ข้อมูลจัดเก็บไม่เป็นปัจจุบัน 
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ส่วนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. ด้านการเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม สํานักช่าง 
 

   
และการโยธา 

  

      
2 ด้านคุณภาพชีวิต 1. ด้านบริการชุมชน 2.1 แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 

  
และสังคม 2.2 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

 

   
2.3 แผนงานสรา้งความ สํานักปลัดฯ 

 

   
เข้มแข็งของชุมชน 

  

   
2.4 แผนงานการศาสนา กองการศึกษาฯ 

 

   
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  

      
3 ด้านการบริหารจัดการท่ีด ี 1. ด้านบริหารท่ัวไป 3.1 แผนงานบริหารงาน กองยุทธศาตร์ 

 

 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

 
ท่ัวไป และงบประมาณ 

 

 
และการรักษาความสงบ 

  
สํานักปลัดฯ 

 

 
เรียบร้อย 

  
กองคลัง 

 

    
สํานักงานเลขาฯ 

 

    
กองการเจ้าหน้าท่ี 

 

   
3.2 แผนงานการรักษา สํานักปลัดฯ 

 

   
ความสงบภายใน 

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก                   ส่วนท่ี 3 
 

การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ หน้า 76 
 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ สนับสนุน 

   
3.3 แผนงานสรา้งความ กองยุทธศาสตร์ 

 

   
เข้มแข็งของชุมชน และงบประมาณ 

 

    
สํานักปลัดฯ 

 

    
สํานักงานเลขาฯ 

 

  
3. ด้านการดําเนินงานอ่ืน 3.4 แผนงานงบกลาง สํานักงานเลขาฯ 

 

      
4 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 1. ด้านบริการชุมชนและ 4.1 แผนงานสรา้งความ สํานักปลัดฯ 

 

 
การลงทุนพาณิชยกรรม สังคม เข้มแข็งของชุมชน 

  

 
การท่องเท่ียวและกีฬา 

 
4.2 แผนงานการศาสนา สํานักปลัดฯ 

 

   
วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ 

 

   
4.3 แผนงานอุตสาหกรรม กองการศึกษาฯ 

 

   
และการโยธา 

  

   
4.4 แผนงานการเกษตร สํานักปลัดฯ 

 
5 ด้านการบริหารจัดการและ 1.ด้านบริการชุมชนและ 5.1 แผนงานเคหะและ กองสาธารณสุข 

 

 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ สังคม ชุมชน 

  

 
และสิ่งแวดล้อม 2.ด้านการเศรษฐกิจ 5.2 แผนงานการเกษตร สํานักปลัดฯ 

 

      
รวม 5 7 15 - - 

 
 
 
 
 
 



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 50 153,698,170 71 113,500,000 76 127,000,000 67 139,000,000 76 180,000,000 340 713,198,170

รวม 50 153,698,170 71 113,500,000 76 127,000,000 67 139,000,000 76 180,000,000 340 713,198,170

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 8 1,150,000 8 1,150,000 8 1,150,000 8 1,150,000 8 1,150,000 40 5,750,000

2.2 แผนงานสาธารณสุข 20 4,750,000 20 4,750,000 20 4,750,000 20 4,750,000 20 4,750,000 100 23,750,000

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 5,600,000 21 5,600,000 21 5,600,000 21 5,600,000 21 5,600,000 105 28,000,000

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 18 16,990,000 18 16,990,000 17 11,990,000 17 11,990,000 17 11,990,000 87 69,950,000

รวม 67 28,490,000 67 28,490,000 66 23,490,000 66 23,490,000 66 23,490,000 332 127,450,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 31 91,640,400 30 46,640,400 30 46,640,400 30 46,640,400 30 46,640,400 151 278,202,000

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 10 2,000,000

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 6,150,000 8 6,150,000 8 6,150,000 8 6,150,000 8 6,150,000 40 30,750,000

3.4 แผนงานงบกลาง 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 5 2,000,000

รวม 42 98,590,400 41 53,590,400 41 53,590,400 41 53,590,400 41 53,590,400 206 312,952,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ปี 2569 ปี 2570



แบบ ผ. 01

77

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 4  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน

พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 2,050,000 4 2,050,000 4 2,050,000 4 2,050,000 4 2,050,000 20 10,250,000

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 13 5,900,000 13 5,900,000 13 5,900,000 13 5,900,000 13 5,900,000 65 29,500,000

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 9,700,000 2 50,000,000 1 10,500,000 2 25,000,000 1 3,000,000 9 98,200,000

4.4 แผนงานการเกษตร 4 550,000 4 550,000 4 550,000 4 550,000 4 550,000 20 2,750,000

รวม 24 18,200,000 23 58,500,000 22 19,000,000 23 33,500,000 22 11,500,000 114 140,700,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 1,400,000 6 1,400,000 6 1,400,000 6 1,400,000 6 1,400,000 30 7,000,000

5.2 แผนงานการเกษตร 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 20 3,000,000

รวม 10 2,000,000 10 2,000,000 10 2,000,000 10 2,000,000 10 2,000,000 50 10,000,000

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวม 5 ปีปี 2569 ปี 2570

รวมทั้งสิ้น 193 300,978,570 212 256,080,400 270,580,400 1,042 1,304,300,170215 225,080,400 207 251,580,400 215



แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1) ประเภทงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 11,897,000  -  -  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 3.640 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม    ไม่น้อยกว่า 29,120 ตร.ม.

อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00-6.00 ม.  -  -  - 2,000,000  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.727 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0002    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 -0.20 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านหนองปรือ อําเภอเมือง -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านวังเจ้า อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 4,362 ตร.ม.

79

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสร้างพื้นฐาน         
 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00-6.00 ม. 8,982,000  - 2,000,000  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.963 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0002    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านวังเจ้า อําเภอวังเจ้า    ไม่น้อยกว่า 17,778 ตร.ม.

จังหวัดตาก

4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00-6.00 ม.  -  - 2,000,000  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.996 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0002    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านหนองปรือ อําเภอเมือง -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านวังเจ้า อําเภอวังเจ้า    ไม่น้อยกว่า 5,976 ตร.ม.

จังหวัดตาก

5 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  - 2,000,000  - 2,000,000  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.826 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0003    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านลานขวาง - บ้านน้ํารึม    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 10,956 ตร.ม.

6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50-7.00 ม.  -  - 2,000,000  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.754 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0004    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านครองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 12,278 ตร.ม.

80

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 2,000,000  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.826 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0005    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านตลุกกลางทุ่ง - บ้านพุสะแก    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 10,956 ตร.ม.

8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.988 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0006    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านบ่อไม้หว้า - บ้านตลุกกลางทุ่ง    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 16,434 ตร.ม.

9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 3,219,000  - 2,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.595 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0007    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ทางเข้าบ้านน้ําดิบ (อําเภอเมือง -    ไม่น้อยกว่า 20,760 ตร.ม.

อําเภอบ้านตาก) จังหวัดตาก

10 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 2,000,000  -  - 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.712 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0007    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางเข้าบ้านน้ําดิบ (อําเภอเมือง -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอบ้านตาก) จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 13,696 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.500 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0008    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านสระทอง อําเภอบ้านตาก  -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านสามไร่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

12 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  - 3,000,000 5,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.162 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0008    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านสระทอง อําเภอบ้านตาก  -    ไม่น้อยกว่า 9,296 ตร.ม.

บ้านสามไร่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  - 2,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.712 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0008    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านสระทอง อําเภอบ้านตาก  -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านสามไร่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 13,696 ตร.ม.

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

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.692 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0009    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านแม่บอน - บ้านตะฝั่งสูง    ไม่น้อยกว่า 9,306 ตร.ม.

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.552 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0010    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านยางโองน้ํา อําเภอบ้านตาก -    ไม่น้อยกว่า 9,312 ตร.ม.

บ้านวังหวาย อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก

16 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.164 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0011    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านวังหวาย อําเภอสามเงา -    ไม่น้อยกว่า 9,312 ตร.ม.

บ้านยางโองน้ํา อําเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก

17 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.80-8.00 ม. 3,294,000  -  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.170 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

บ้านวังหวาย อําเภอสามเงา -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านยางโองน้ํา อําเภอบ้านตาก    ไม่น้อยกว่า 9,264 ตร.ม.

จังหวัดตาก

83

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.500 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0012    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 -0.20 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านวังหวาย - บ้านสามเงา    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

19 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 3,000,000 5,000,000 10,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.617 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน    ไม่น้อยกว่า 20,936 ตร.ม.

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

20 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 2,000,000 3,000,000 3,000,000 5,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 4.451 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 35,608 ตร.ม.

21 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  - 2,000,000  - 3,000,000 5,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 3.334 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0014    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 -0.20 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 20,004 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50-6.00 ม. - 2,000,000 2,000,000 5,000,000 10,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 3.841 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0014    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว    ไม่น้อยกว่า 23,046 ตร.ม.

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

23 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50-6.00 ม.  - 2,000,000  - 2,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 3.335 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0014    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 20,010 ตร.ม.

24 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.000 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0015    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 -0.20 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านมอเกอร์ยาง - บ้านยะพอ    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.

25 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.164 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0016    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านเก้ารวมไทย - บ้านทรัพย์เจริญ    ไม่น้อยกว่า 9,312 ตร.ม.

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.164 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0017    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านตลาดรวมไทย - บ้านผากระเจ้อ    ไม่น้อยกว่า 9,312 ตร.ม.

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

27 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.164 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0018    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านคีรีน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์    ไม่น้อยกว่า 9,312 ตร.ม.

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

28 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 1,967,000  -  - 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.812 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0019    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15-0.20 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 15,466 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - 3,000,000  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.634 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0019    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู    ไม่น้อยกว่า 3,487 ตร.ม.

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

30 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  - 3,000,000  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.494 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 8,217 ตร.ม.

31 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,063,130  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.808 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0020    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านใหม่แม่โกนเกน - บ้านห้วยผักหละ    ไม่น้อยกว่า 14,464 ตร.ม.

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

32 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 12,325,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 4.454 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0021    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 - 0.20 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 26,724 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 5.480 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0021    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 32,880 ตร.ม.

34 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 8,717,340 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 3.894 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0022    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านห้วยม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน    ไม่น้อยกว่า 31,152 ตร.ม.

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

35 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. - - - 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.872 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0023    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง - บ้านแม่ตาวกลาง    ไม่น้อยกว่า 6,976 ตร.ม.

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

36 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 2,000,000  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.685 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0023    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง - บ้านแม่ตาวกลาง    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 5,480 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.50 - 8.00 ม. 7,540,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 3.854 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0024    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านแม่ตาวริมเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ    ไม่น้อยกว่า 30,832 ตร.ม.

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

38 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  - 2,000,000  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.913 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0025    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านท่าอาจ อําเภอแม่สอด    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 5,478 ตร.ม.

39 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - 2,000,000  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.996 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0026    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านวังตะเคียน อําเภอแม่สอด    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 5,478 ตร.ม.

40 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50- 8.00 ม. 7,695,000 3,000,000  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.846 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0027    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านแม่กึ๊ดสามท่า อําเภอแม่สอด -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านสันป่าไร่ อําเภอแม่ระมาด    ไม่น้อยกว่า 14,768 ตร.ม.

จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.499 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

บ้านแม่กึ๊ดสามท่า อําเภอแม่สอด -    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านสันป่าไร่ อําเภอแม่ระมาด    ไม่น้อยกว่า 14,994 ตร.ม.

จังหวัดตาก

42 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,496,900  -  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.800 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0027    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านแม่กึ๊ดสามท่า อําเภอแม่สอด  -    ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.

บ้านสันป่าไร่ อําเภอแม่ระมาด

จังหวัดตาก

43 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 2,603,000  -  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.000 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0028    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางส้าน    ไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม.

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 - 8.00 ม. 13,407,600 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 5.533 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ    ไม่น้อยกว่า 44,264 ตร.ม.

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

45 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.328 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านแม่จะเราสองแคว - บ้านสันป่าไร่    ไม่น้อยกว่า 9,296 ตร.ม.

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

46 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.328 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0031    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าตึง    ไม่น้อยกว่า 9,296 ตร.ม.

อําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00-8.00 ม. 2,929,600 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.494 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม    ไม่น้อยกว่า 19,952 ตร.ม.

อําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

48 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 9,450,000 3,000,000 3,000,000  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 3.322 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0033    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านห้วยกระโหลก  - บ้านแม่กึ๊ดใหม่    ไม่น้อยกว่า 26,576 ตร.ม.

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

49 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 3,151,000  - 2,000,000 2,000,000 5,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.845 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0034    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีซอ    ไม่น้อยกว่า 17,070 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  - 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.826 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0034    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีซอ    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 10,956 ตร.ม.

51 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.667 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0035    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 -0.20 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 6    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 4,002 ตร.ม.

52 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,000,000  -  -  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.826 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0035    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 6    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 10,956 ตร.ม.

53 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00-8.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.571 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0036    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.15 -0.20 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 4,568 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00-8.00 ม.  -  -  - 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.664 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0036    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1    ไม่น้อยกว่า 5,312 ตร.ม.

ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก

55 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 2,000,000  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.826 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0036    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 10,956 ตร.ม.

56 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,291,000  -  - 3,000,000 5,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.350 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0037    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านลานขวาง - บ้านเด่นมะขาม    ไม่น้อยกว่า 14,100 ตร.ม.

อําเภอเมือง  จังหวัดตาก

57 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  - 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 1.826 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0037    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านลานขวาง - บ้านเด่นมะขาม    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง  จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 10,956 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  - 1,000,000 1,000,000  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.914 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0038    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านแม่ตาวสันแป่ - บ้านห้วยม่วง    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก    ไม่น้อยกว่า 5,484 ตร.ม.

59 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 0.465 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0039    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

หมู่ที่ 4 ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก    ไม่น้อยกว่า 2,325 ตร.ม.

ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง

จังหวัดตาก

60 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 2,000,000 2,000,000  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)    ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา    ระยะทางยาว 2.192 กม. ที่ปรับปรุง    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0039    ให้อยู่ในสภาพดี    หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม    ความปลอดภัยในชีวิตและ

หมู่ที่ 4 ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ บํารุงรักษา    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง    ไม่น้อยกว่า 10,960 ตร.ม.

จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0002

บ้านหนองปรือ อําเภอเมือง - 

บ้านวังเจ้า อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0003

บ้านลานขวาง - บ้านน้ํารึม

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

63 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 1-0004

บ้านครองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก

อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0006

บ้านบ่อไม้หว้า - บ้านตลุกกลางทุ่ง

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

65 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 1-0007

ทางเข้าบ้านน้ําดิบ (อําเภอเมือง - 

อําเภอบ้านตาก) จังหวัดตาก

66 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 1-0008

บ้านสระทอง อําเภอบ้านตาก  - 

บ้านสามไร่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0009

บ้านแม่บอน - บ้านตะฝั่งสูง

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0010

บ้านยางโองน้ํา อําเภอบ้านตาก  - 

บ้านวังหวาย อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0011

บ้านวังหวาย อําเภอสามเงา - 

บ้านยางโองน้ํา อําเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก

98

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 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 1-0013

บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0014

บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0024

บ้านแม่ตาวริมเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 4 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0029

บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

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

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 4 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0030

บ้านแม่จะเราสองแคว - บ้านสันป่าไร่

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

75 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวย  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ 499,600 500,000 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ติดตั้งสิ่งอํานวยความปลอดภัย    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032

บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม

อําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

76 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

บ้านห้วยกระโหลก  - บ้านแม่กึ๊ดใหม่

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

77 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 1-0034

บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีซอ

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

78 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 1-0036

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1 

ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

79 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 1-0037

บ้านลานขวาง - บ้านเด่นมะขาม

อําเภอเมือง  จังหวัดตาก

80 ปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้ง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ติดตั้ง 2,000,000  -  -  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

เครื่องหมายจราจรพร้อมสิ่งอํานวย    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น    และปลอดภัย    9.00 เมตร พร้อมปรับปรุง    มากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    ภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง และระบบ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036    ระบายน้ําบนผิวจราจร 

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1    จํานวน 1 แห่ง

ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000  -  -  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0001    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0002    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านหนองปรือ อําเภอเมือง -    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

บ้านวังเจ้า อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0003    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านลานขวาง - บ้านน้ํารึม    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0004    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านครองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0005    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านตลุกกลางทุ่ง - บ้านพุสะแก    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0006    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านบ่อไม้หว้า - บ้านตลุกกลางทุ่ง    และปลอดภัย    จํานวน 2 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

87 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0007    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบ้านน้ําดิบ    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

(อําเภอเมือง - อําเภอบ้านตาก) 

จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0008    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านสระทอง อําเภอบ้านตาก  -    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

บ้านสามไร่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก

89 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000  - 500,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0009    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่บอน - บ้านตะฝั่งสูง    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

90 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0010    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านยางโองน้ํา อําเภอบ้านตาก  -    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

บ้านวังหวาย อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก

104

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

91 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000  - 500,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0011    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านวังหวาย อําเภอสามเงา -    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

บ้านยางโองน้ํา อําเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

93 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0014    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0015    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านมอเกอร์ยาง - บ้านยะพอ    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

95 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0016    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านเก้ารวมไทย - บ้านทรัพย์เจริญ    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0017    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านตลาดรวมไทย - บ้านผากระเจ้อ    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

97 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0018    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านคีรีน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0019    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0020    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านใหม่แม่โกนเกน - บ้านห้วยผักหละ    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

100 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0021    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0022    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านห้วยม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0023    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง - บ้านแม่ตาวกลาง    และปลอดภัย    จํานวน 2 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0024    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่ตาวริมเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0027    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่กึ๊ดสามท่า อําเภอแม่สอด  -    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

บ้านสันป่าไร่ อําเภอแม่ระมาด

จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0028    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา -    และปลอดภัย    จํานวน 2 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

บ้านปางส้าน   อําเภอแม่สอด

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

106 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0029    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0030    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่จะเราสองแคว - บ้านสันป่าไร่    และปลอดภัย    จํานวน 4 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0031    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าตึง    และปลอดภัย    จํานวน 4 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

110 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000  -  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0033    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านห้วยกระโหลก  - บ้านแม่กึ๊ดใหม่    และปลอดภัย    จํานวน 3 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

111 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0034    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีซอ    และปลอดภัย    จํานวน 5 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0036    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1    และปลอดภัย    จํานวน 1 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก

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

สายทางที่  ตก.ถ 1-0037    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านลานขวาง - บ้านเด่นมะขาม    และปลอดภัย    จํานวน 2 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง  จังหวัดตาก

114 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0039    ประชาชน ได้รับความสะดวก    ชนิดความสูงเสา 9 เมตร     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ที่ 4 ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก     และปลอดภัย    จํานวน 4 แห่ง    มากยิ่งขึ้น

 - ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง

จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

115 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา  - เพื่อป้องกันน้ําไหลเอ่อล้นท่วมถนน  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - - 500,000 - - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก    ทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก    คอนกรีตเสริมเหล็ก    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0003    และน้ํากัดเซาะถนนได้รับ    จํานวน 1 แห่ง    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านลานขวาง - บ้านน้ํารึม    ความเสียหาย    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

116 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อป้องกันน้ําไหลเอ่อล้นท่วมถนน  - ก่อสร้างท่อเหลี่ยม - - 500,000 - - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

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

บ้านหนองปรือ อําเภอเมือง -    และน้ํากัดเซาะถนนได้รับ    จํานวน 1 แห่ง    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านวังเจ้า อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    ความเสียหาย    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

117 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา  - เพื่อป้องกันน้ําไหลเอ่อล้นท่วมถนน  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - 1,000,000 - - - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก    ทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก    คอนกรีตเสริมเหล็ก    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0006    และน้ํากัดเซาะถนนได้รับ    จํานวน 1 แห่ง    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านบ่อไม้หว้า - บ้านตลุกกลางทุ่ง    ความเสียหาย    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

118 ก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อป้องกันน้ําไหลเอ่อล้นท่วมถนน  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา 1,208,000 - - - - จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก    ทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก    ขนาดท้องกว้าง 0.30 เมตร    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032    และน้ํากัดเซาะถนนได้รับ    ปากกว้าง 1.50 เมตร    ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม    ความเสียหาย    ลึก 0.60 เมตร    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก    ยาว 1.020 กิโลเมตร

   พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

   จํานวน 1 แห่ง
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4) ประเภทงาน อาคาร , สะพาน , ท่อเหลี่ยม , ระบบระบายน้ํา และอื่นๆ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

119 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา  - เพื่อป้องกันน้ําไหลเอ่อล้นท่วมถนน  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา - 1,000,000 - - 1,000,000 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก    ทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก    คอนกรีตเสริมเหล็ก    ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0036    และน้ํากัดเซาะถนนได้รับความ    จํานวน 2 แห่ง    ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1    เสียหาย    ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก

120 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  - เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ มีโครงสร้าง  - พื้นที่ในเขตจังหวัดตาก 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จํานวนพื้นที่  - เพิ่มประสิทธิภาพชีวิต สํานักช่าง

ภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก    พื้นฐานอํานวยความสะดวกในการ ที่ดําเนินการ    ความเป็นอยู่ของประชาชน

โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก    สัญจรไปมา มีความปลอดภัย แล้วเสร็จ    ในพื้นที่จังหวัดตาก 

   ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมมีน้ําใช้    ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

   ในการอุปโภค บริโภค ลดปัญหา

   ภัยแล้ง และอุทกภัย

121 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มป้าย  - ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า  -  -  - - 500,000 จํานวนแห่ง  - ซุ้มทางเข้า อบจ.ตาก ได้รับ สํานักช่าง

อบจ.ตาก    ทางเข้า อบจ.ตาก ที่เสื่อมสภาพ    อบจ.ตาก บริเวณสี่แยก    การปรับปรุงให้อยู่ในสภาพ

   และชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี    โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า    ที่ใช้งานได้ดี 

   ตากสินมหาราช  

   จํานวน 1 แห่ง

122 ปรับปรุงสะพานสมโภชน์  - เพื่อปรับปรุงสะพานที่ชํารุด  - ปรับปรุงสะพานสมโภชน์  -  -  -  - 500,000 จํานวนแห่ง  - สะพานได้รับการปรับปรุง สํานักช่าง

กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี    ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี    กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี    ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

   จํานวน 1 แห่ง    ผู้ที่ใช้สะพานในการสัญจรไปมา
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

123 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  - เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  - ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  -  -  -  - 500,000 จํานวนแห่ง  - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักช่าง

บริเวณหลังวัดพร้าว    ให้มีความมั่นคงแข็งแรง    บริเวณหลังวัดพร้าว    มีความมั่นคงแข็งแรง

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก    จํานวน 1 แห่ง

124 ปรับปรุงซุ้มประตูเมือง  - เพื่อปรับปรุงซุ้มประตูเมือง  - ปรับปรุงซุ้มประตูเมือง  -  -  -  - 500,000 จํานวนแห่ง  - ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักช่าง

เฉลิมพระเกียรติฯ    เฉลิมพระเกียรติฯ    เฉลิมพระเกียรติฯ    มีความมั่นคงแข็งแรง

บริเวณหลังศาลากลาง    ให้มีความมั่นคงแข็งแรง    บริเวณหลังศาลากลาง

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก    จํานวน 1 แห่ง

153,698,170 113,500,000 127,000,000 139,000,000 180,000,000

50 71 76 67 76 112

รวม  124  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร

    2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษา 1.เพื่อพัฒนาความสามารถในการ  - ฝึกอบรม ครู และบุคลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความ กองการ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น    เรียนรู้และการจัดการศึกษา    ทางการศึกษา ในจังหวัดตาก ฝึกอบรมไม่น้อย    สามารถในการเรียนรู้และ ศึกษาฯ

2.เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์    จํานวน 260 คน ไม่น้อยกว่า    การจัดการศึกษา

3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน

   ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ของเป้าหมาย    ความรู้

2 โครงการฝึกอบรม และพัฒนาครู 1.เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์  - ฝึกอบรม ครู และบุคลากร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และ กองการ

และบุคคลากรทางการศึกษา    สามารถในการจัดการศึกษาและ    ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยน ศึกษาฯ

สู่มาตรฐานมืออาชีพ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์    ในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า ความคิดเห็น

   ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    จํานวน 50 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ 1.เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ  - ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - นักเรียน นักศึกษา ครู กองการ

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรี   ด้านดนตรีให้กับนักเรียน นักศึกษา    ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรม และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาฯ

   ครู และบุคลากรทางการศึกษา    ในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า มีความรู้และทักษะด้านดนตรี

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกอบรม    จํานวน 100 คน ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้น

   เรียนรู้ทักษะด้านดนตรี ของเป้าหมาย
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2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพื่อส่งเสริมให้มีการนําความรู้  - ฝึกอบรม เยาวชน นักเรียน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ กองการ

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    ตามแนวพระราชดําริมาปรับใช้    นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ ฝึกอบรม    โครงการตามแนวพระราชดําริ ศึกษาฯ

   ในชีวิตประจําวัน    ศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า    และสามารถมาปรับใช้ในชีวิต

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้อง    ในจังหวัดตาก ร้อยละ 80    ประจําวัน

   กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ    จํานวน 50 คน ของเป้าหมาย 2.มีการส่งเสริมการศึกษาให้

   และนโยบายรัฐบาล    สอดคล้องกับแผนพัฒนา

3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา    การศึกษาชาติ และนโยบาย

   เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง    รัฐบาล

3.ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

   จากประสบการณ์ตรง

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้  - ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - นักเรียน นักศึกษา ครู กองการ

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ    และทักษะด้านเทคโนโลยี    ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรม และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาฯ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    สารสนเทศให้กับ นักเรียน    ในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า มีความรู้ และทักษะเทคโนโลยี

   นักศึกษา ครู และบุคลากร    จํานวน 100 คน ร้อยละ 80 สารสนเทศ เพิ่มขึ้น

   ทางการศึกษา ของเป้าหมาย

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

   ได้ฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะ

   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  - เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะเวลา  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา แล้วเสร็จ    มีแผนพัฒนาการศึกษา ศึกษาฯ

   จังหวัดตาก เป็นกรอบในการกําหนด    การศึกษาขององค์กรปกครอง ตามหนังสือ    สําหรับเป็นเครื่องมือในการ

   ทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษา    ส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก กระทรวงฯ    แก้ไขปัญหาความต้องการ

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ตามระเบียบฯ     ของประชาชนด้านการศึกษา

   ในจังหวัดตาก 2.จัดทํารูปเล่มแผนพัฒนา จํานวนรูปเล่ม    ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 

   การศึกษาขององค์กรปกครอง    และนันทนาการ

   ส่วนท้องถิ่น จํานวน 50 เล่ม

7 โครงการติดตามและประเมินผล 1.เพื่อดําเนินการติดตามความ 1.ดําเนินการติดตามและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองการ

แผนพัฒนาการศึกษาของ    ก้าวหน้าในการดําเนินการ    ประเมินผลการดําเนินงาน ที่ดําเนินการ    ได้ทราบความก้าวหน้าปัญหา ศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    โครงการ/กิจกรรม ที่มีในแผน    ตามแผนพัฒนาการศึกษา ติดตาม    และอุปสรรค เพื่อใช้ในการ

    พัฒนาการศึกษาขององค์การ    ปีละ 1 ครั้ง และประเมินผล    วางแผนการจัดทําแผนพัฒนา

   บริหารส่วนจังหวัดตาก 2.ประเมินผลความพึงพอใจ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2.เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ    ผลการดําเนินงานต่อ 2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

   ต่อแผนพัฒนาการศึกษาของ    แผนพัฒนาการศึกษา    ทราบผลกการประเมิน

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ปีละ 1 ครั้ง    ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน

   ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

115

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘ โครงการประสานการจัดทํา 1.เพื่อจัดทํา/ทบทวนยุทธศาสตร์ 1.จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะเวลา 1.มียุทธศาสตร์การพัฒนาของ กองการ

แผนพัฒนาการศึกษาของ    การพัฒนาขององค์กรปกครอง    แผนพัฒนาการจัดการศึกษา แล้วเสร็จ    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก    ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ตามระเบียบฯ    ในจังหวัดตาก ด้านการศึกษา

ในจังหวัดตาก    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    และนันทนาการ ขององค์กร    ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 

   กีฬา และนันทนาการ    ปกครองส่วนท้องถิ่น     และนันทนาการ สําหรับเป็น

2.เพื่อบูรณาการโครงการขององค์กร    ในจังหวัดตาก    แนวทางในการดําเนินการ

     ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก 2.จัดประชุมคณะกรรมการ    ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง

   ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    ประสานแผนพัฒนาการศึกษา    ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก

   กีฬา และนันทนาการ    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.มีการบูรณาการโครงการของ

   จังหวัดตาก    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   จังหวัดตาก ด้านการศึกษา

   ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 

   และนันทนาการ

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
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รวม  8  โครงการ



แบบ ผ. 02

    2.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

                                                               ในชุมชนและสังคม    การส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ    และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ ฝึกอบรม ความเข้าใจการส่งเสริมสุขภาพ

   ชุมชนและสังคม    อาสาสมัครสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ในชุมชนและสังคมได้

2.เพื่อองค์กรภาคประชาชน    แกนนําสุขภาพ ผู้ทําหน้าที่ ร้อยละ 80 2.มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ

   มีส่วนร่วมด้านสุขภาพ และเป็น    ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ของเป้าหมาย    ในชุมชนและสังคม

   แกนนําหลักในการดําเนินงาน    ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่

   เกี่ยวกับสุขภาพในชุมชน    ปฏิบัติงาน จํานวน 135 คน

   และสังคม

2 โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการ 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหาร    และเฝ้าระวังเชื้อโรคในอาหาร    และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ ฝึกอบรม    ในการเฝ้าระวังเชื้อโรคในอาหาร

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน    อาสาสมัครสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนมีความเข้าใจ

   ให้ประชาชนเข้าใจงาน    แกนนําสุขภาพ ผู้ทําหน้าที่ ร้อยละ 80    งานสุขาภิบาลอาหาร

   สุขภิบาลอาหาร    ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ของเป้าหมาย

   ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่

   ปฏิบัติงาน จํานวน 135 คน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้าง 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  1.ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

                                                               สุขภาวะที่ดีวิถีใหม่    ในแนวทางการสร้างสุขภาวะ    และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ ฝึกอบรม    ความเข้าใจและมีแนวทาง

   ที่ดีแนววิถีใหม่    อาสาสมัครสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    ร่วมกันในการสร้างสุขภาวะที่ดี

2.เพื่อให้มีทักษะและปรับเปลี่ยน    แกนนําสุขภาพ ผู้ทําหน้าที่ ร้อยละ 80 2.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

   พฤติกรรมของตนเองไปสู่    ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ของเป้าหมาย

   สุขภาพที่ดี    ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่

   ปฏิบัติงาน จํานวน 135 คน

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนา 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

อนามัยสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน    งานอนามัยสิ่งแวดล้อม    และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ ฝึกอบรม    งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด    อาสาสมัครสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    โดยชุมชน

   สิ่งแวดล้อมต่อการมีสุขภาพที่ดี    แกนนําสุขภาพ ผู้ทําหน้าที่ ร้อยละ 80 2.นําความรู้ที่ได้สามารถถ่ายทอด

   และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม    ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ของเป้าหมาย    สู่ชุมชนและสังคมได้

   ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่

   ปฏิบัติงาน จํานวน 135 คน

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมผู้พิการ หรือผู้ดูแล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

การดูแลสุขภาพผู้พิการ    และทักษะการดูแลสุขภาพ    ผู้พิการ หรือผู้เกี่ยวข้อง ฝึกอบรม    การดูสุขภาพมากยิ่งขึ้นและมี

   แก่ผู้พิการ    และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า    คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   ในงานสาธารณสุข ร้อยละ 80

   จํานวน 100 คน ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการฝึกอบรมการพัฒนา  - เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สามารถพัฒนาศักยภาพและ กองสาธารณสุข

ระบบสุขภาพภาคประชาชน    ในระบบสุขภาพของประชาชน    ประชาชนที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    เพิ่มทักษะในการดําเนินงาน

   ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    ตามบทบาทหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น

   จํานวน 450 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแล 1.เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้  - อาสาสมัครสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.สามารถเสริมสร้างทักษะ กองสาธารณสุข

สุขภาพและการออกกําลังกาย    ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแล    ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

   สุขภาพด้วยการออกกําลังกาย    ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    ในการดูแลสุขภาพด้วยการ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี    และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80    ออกกําลังกาย

   การเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง    ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการ

   และผู้อื่น รวมทั้งสามารถนําวิธี    จํานวน 450 คน    เสริมสร้างสุขภาพของตนเอง

   การดูแลสุขภาพไปปฏิบัติในชีวิต    และผู้อื่น รวมทั้งวิธีการดูแล

    ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    สุขภาพไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม

   ซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกัน    ในการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน 

   อย่างมีความสุข    และอยู่ร่วมกัน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

งานสาธารณสุขมูลฐาน    งานสาธารณสุขของประชาชน    ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม    ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    มากยิ่งขึ้น

   ในการดําเนินงานดุแลสุขภาพ    และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

   ของตนเอง    ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย    ดําเนินงาน และสามารถดูแล

   จํานวน 300 คน    สุขภาพตนเองและชุมชนได้

9 โครงการยิ้มสวย ฟันใส ใส่ใจ 1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

สุขภาพในช่องปาก    ในการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ    ประจําหมู่บ้าน ฝึกอบรม    ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

   และพฤติกรรมด้านทันต
สาธารณสุข

   จํานวน 170 คน ไม่น้อยกว่า    พฤติกรรมด้านทันตสาธารณสุข 

   ทุกกลุ่มวัยในชุมชน ร้อยละ 80 2.ผู้สูงอายุในจังหวัดตาก

2.เพื่อสร้างสุขนิสัยในการดูแล ของเป้าหมาย    สามารถสร้างสุขนิสัยในการดูแล

   ความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี    ความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ทําให้ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้ยา    อาสามัครแกนนําสุขภาพ/ ฝึกอบรม    เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

แก่ประชาชนในจังหวัดตาก อย่างสมเหตุสมผล ส่งเสริมให้มี    ผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า    การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

และใช้สมุนไพรในชุมชน    ประชาชนที่สนใจ/ ร้อยละ 80 2.ส่งเสริมในการดําเนินงาน

   ผู้สังเกตการณ์ ของเป้าหมาย    คุ้มครองผู้บริโภค 

    และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

   จํานวน  150 คน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี กองสาธารณสุข

และทักษะในการดํารงชีวิตให้กับ    มีสุขภาพที่ดี    และเยาวชน แกนนําเยาวชน ฝึกอบรม 2.เพิ่มทักษะชีวิตและพัฒนา

เด็กและเยาวชน 2.เพิ่มทักษะชีวิตและพัฒนาสุขภาพ    สภาเด็ก และเยาวชน ไม่น้อยกว่า    สุขภาพให้แข็งแรง 

   ให้แข็งแรง    บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80

   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของเป้าหมาย

   จํานวน 150 คน

12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  - เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ  - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ทําให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ทักษะ กองสาธารณสุข

การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง    การดูแลอย่างถูกต้องอย่างทั่วถึง    อาสาสมัครสาธารณสุข ฝึกอบรม    การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

เบื้องต้น    ผู้ดูแลผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 2.ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการดูแล

   และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80    อย่างถูกต้อง

  จํานวน 150 คน ของเป้าหมาย

13 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง  - เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ดี  - ฝึกอบรมให้อาสาสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรม กองสาธารณสุข

พฤติกรรมที่ดีในชุมชน    สุขภาพที่ดี ในการดูแลตนเอง    และประชาชนที่สนใจ ฝึกอบรม    ในการดูแลสุขภาพได้

   จํานวน 200 คน ไม่น้อยกว่า    อย่างถูกต้อง

ร้อยละ 80 2.ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ของเป้าหมาย

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดูแล  - เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรมให้สตรีและบุคคล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สตรีและบุคคลในครอบครัว กองสาธารณสุข

สุขภาพอนามัยที่ดีของสตรี    มีความตระหนักถึงการดูแล    ในครอบครัว ฝึกอบรม    สามารถดูแลสุขภาพตนเอง

และบุคคลในครอบครัว    สุขภาพ และการปรับพฤติกรรม    จํานวน 250 คน ไม่น้อยกว่า    อย่างถูกต้อง

   ในการดํารชีวิต ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 1.เพื่อให้ความรู้ในการดูแลส่งเสริม  - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนได้ความรู้การดูแล กองสาธารณสุข

   และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ    อาสามัครแกนนําสุขภาพ/ ฝึกอบรม    ส่งเสริมและป้องกันการเกิด

   จิตของตนเองและคนในชุมชน    ผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า    ปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง

2.เพื่อนําความรู้มาปรับใช้ในการ    ประชาชนที่สนใจ/ ร้อยละ 80    และคนในชุมชน

   ป้องกันตนเองและเสริมสร้าง    ผู้สังเกตการณ์ ของเป้าหมาย 2.สามารถนําความรู้ไปใช้ในการ

   สุขภาพจิตที่ดี ในสถานการณ์ต่าๆ    และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    ดําเนินชีวิตในสถานการณ์ต่าง

   ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต    จํานวน 150 คน

16 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 1.เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

การปฐมพยาบาลในเบื้องต้น    ในการปฐมพยาบาล การรักษาโรค    แกนนําสุขภาพ ผู้ทําหน้าที่ ฝึกอบรม   การรักษาโรคในเบื้องต้น

   ในเบื้องต้น    ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ไม่น้อยกว่า    ได้อย่างถูกวิธี

2.เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย    ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 2.ประชาชนสามารถรักษาสุขภาพ

   ได้อย่างถูกวิธีและทันที    ปฏิบัติงาน จํานวน 350 คน ของเป้าหมาย    ของตนเองและช่วยเหลือ

   ทุกสถานการณ์    กรณีฉุกเฉินได้ทันที

17 โครงการฝึกอบรมระบบการเฝ้าระวัง 1.เพื่อสร้างความตระหนักและ  - อาสาสมัครสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ กองสาธารณสุข

ระวังในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการรณรงค์    ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ตระหนักและได้รับความรู้

ตามฤดูกาล ป้องกันและควบคุมโรคที่สําคัญ    ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า    ในการป้องกัน และควบคุมโรค

2.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคและลด    และประชาชนที่สนใจ ร้อยละ 80    ที่สําคัญมากขึ้น

อัตราการตายของประชาชน    ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย 2.อัตราการเกิดโรคลดลงหรือ

อันเกิดจากโรคที่สําคัญ    จํานวน 450 คน    สามารถพบการเกิดโรค

   ได้เร็วขึ้น
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ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม 1.เพื่อให้ความรู้คําแนะนํา การดูแล  - ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    เฝ้าระวังป้องกันตนเอง    จํานวน  200 คน ฝึกอบรม    ในการป้องกันตนเองจากโรค

(COVID-19)    เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่น้อยกว่า    ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   (COVID-19) ให้กับประชาชน ร้อยละ 80    (COVID-19)

   ในพื้นที่จังหวัดตาก ของเป้าหมาย 2.เป็นการเฝ้าระวังป้องกัน

2.เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม    และควบคุมการแพร่ระบาด

   การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)    (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดตาก

19 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์  - อาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ กองสาธารณสุข

การป้องกันและควบคุมโรค     แนวทาง และวิธีการเฝ้าระวัง    ในพื้นที่จังหวัดตาก  ฝึกอบรม    เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวทาง 

ไม่ติดต่อ    ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่    จํานวน 150 คน ไม่น้อยกว่า    และวิธีการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

   อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80    ควบคุมโรคอุบัติใหม่อย่างถูกต้อง

2.เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด ของเป้าหมาย 2.เป็นการควบคุมการแพร่ระบาด

   ของโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดตาก    ของโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดตาก

20 โครงการวัยใส รักปลอดภัย 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับ  - นักเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับ กองสาธารณสุข

ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    จํานวน 170 คน ฝึกอบรม    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

และโรคเอดส์    โรคเอดส์ และการป้องกันโรค ไม่น้อยกว่า    โรคเอดส์ และการป้องกันโรค

2.เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี  ร้อยละ 80 2.นักเรียนมีทัศนคติที่ดี

   ต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ของเป้าหมาย    ต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์

   และการป้องกันโรคเอดส์และ    และการป้องกันโรคเอดส์

   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

4,750,000 4,750,000 4,750,000 4,750,000 4,750,000
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แบบ ผ. 02

     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนา  - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
 

 - ผู้สูงอายุ แกนนําผู้สูงอายุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเอง สํานักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ    ที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือ    กลุ่มเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ ฝึกอบรม    ได้ในสังคม และมีคุณภาพชีวิต

   ตัวเองได้ในสังคม    เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    ที่ดีขึ้น

   จํานวน 300 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

2 โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้าง   - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  - ผู้สูงอายุ แกนนําผู้สูงอายุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สมาชิกผู้สูงอายุในเครือข่าย/ สํานักปลัดฯ

เครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ การสร้างชมรมและสร้าง    กลุ่มเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ ฝึกอบรม    ชมรม ได้รับความรู้ในเสริมสร้าง

เครือข่ายผู้สูงอายุ    เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    ความแข็งแรงของร่างกาย

   จํานวน 210 คน ร้อยละ 80    และจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้น

ของเป้าหมาย

3 โครงการเตรียมความพร้อม  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ย่างเข้าสู่วัย  - ประชาชนที่ย่างเข้าสู่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม   - ผู้ย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้มี สํานักปลัดฯ

สู่วัยผู้สูงอายุ�อย่างมีคุณค่า    ผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม    วัยผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และ ฝึกอบรม    ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

   ทางสังคม พัฒนาศักยภาพ    ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    พัฒนาศักยภาพของตนเอง

   ของตนเอง สามารถดํารงชีวิต    จํานวน 300 คน ร้อยละ 80    สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม

   อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ของเป้าหมาย    มีศักดิ์ศรี และคุณภาพชีวิต

   มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิต    ที่ดียิ่งขึ้น

   ที่ดีขึ้น
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ  - เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึง  - ผู้สูงอายุ แกนนําผู้สูงอายุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงและ สํานักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ    และใช้ประโยชน์จากสิทธิ    กลุ่มเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ ฝึกอบรม    ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์

   ประโยชน์ และสวัสดิการ    เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    และสวัสดิการในด้านต่างๆ 

   ในด้านต่างๆ ได้อย่างเสมอภาค    จํานวน  300 คน ร้อยละ 80    ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

   และเท่าเทียมกัน ของเป้าหมาย    กับบุคคลทั่วไป

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ  - ผู้สูงอายุ แกนนําผู้สูงอายุ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้สูงอายุมีศักยภาพในตนเอง สํานักปลัดฯ

และแกนนําผู้สูงอายุ    ผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองและ    กลุ่มเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ ฝึกอบรม สามารถพึ่งพาตนเองและ

   ทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง    เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า ทํากิจกรรมต่างเพื่อเพิ่มรายได้ให้

   อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้าง    จํานวน 90 คน ร้อยละ 80 กับตนเองได้

   รายได้ให้ผู้สูงอายุ ของเป้าหมาย

6 โครงการส่งเสริมการพัฒนา  - เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ  - ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ สํานักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตคนพิการ    เห็นความสําคัญของการดูแล    แกนนําผู้พิการ เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม เห็นความสําคัญของการดูแล 

และผู้ดูแลคนพิการ    สุขภาพกาย สุขภาพจิต    และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

   และสภาพแวดล้อมของสังคม    จํานวน 300 คน ร้อยละ 80 และสภาพแวดล้อมของสังคม

   ของผู้พิการ ของเป้าหมาย ของผู้พิการ

7 โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้าง  - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้าง  - ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้พิการในชุมชนมีการพัฒนา สํานักปลัดฯ

เครือข่าย/ชมรมคนพิการ    ชมรม และสร้างเครือข่ายผู้พิการ    แกนนําผู้พิการ เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    คุณภาพชีวิตของตัวเองและ

   และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    สร้างชมรม/เครือข่ายผู้พิการ

   จํานวน 210 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ  - เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแล  - ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ สํานักปลัดฯ

คนพิการ    คนพิการ ได้รับทราบและเข้าใจ    แกนนําผู้พิการ เจ้าหน้าที่และ ฝึกอบรม    ได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิ

   ถึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ    ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    ประโยชน์และสวัสดิการ

   ในด้านต่างๆ ของตนเอง ซึ่งได้    จํานวน 300 คน ร้อยละ 80    ด้านต่างๆของกลุ่มคนดังกล่าว 

   รับรองและคุ้มครองไว้ใน ของเป้าหมาย    ซึ่งได้รับรองและคุ้มครอง

   กฎหมายฉบับต่างๆ    ไว้ในกฎหมายฉบับต่างๆ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ  - ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - คนพิการมีศักยภาพในตนเอง สํานักปลัดฯ

ผู้ดูแลคนพิการ และแกนนําคนพิการ    คนพิการให้พึ่งพาตนเองและทํา    แกนนําผู้พิการ เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    สามารถพึ่งพาตนเองและทํา

   กิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง    และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    กิจกรรมต่างเพื่อเพิ่มรายได้

   อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้าง    จํานวน 90 คน ร้อยละ 80    ให้กับตนเองได้

   รายได้ให้คนพิการ ของเป้าหมาย

10 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  - เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ  - ประชาชนทั่วไป และสมาชิก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สํานักปลัดฯ

และเข้มแข็ง    และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง    ในครอบครัว เจ้าหน้าที่และ ฝึกอบรม    ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

   สมาชิกในครอบครัว    ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    เกิดความรัก ความเข้าใจและ

   จํานวน 300 คน ร้อยละ 80    ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก 

ของเป้าหมาย

11 โครงการอุ่นไอรักครอบครัวไทย  - เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว  - ประชาชนทั่วไป และสมาชิก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สมาชิกในครอบครัวตระหนัก สํานักปลัดฯ

   ได้ตระหนักถึงความสําคัญ    ในครอบครัว เจ้าหน้าที่และ ฝึกอบรม    ถึงความสําคัญของสถาบัน

   ของสถาบันครอบครัว    ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    ครอบครัว เข้าใจหลักการดําเนิน

   จํานวน 300 คน ร้อยละ 80    ชีวิตที่เหมาะสมรู้เท่าทันและ

ของเป้าหมาย    เฝ้าระวังปัญหาของครอบครัว

   ที่อาจเกิดขึ้น
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการส่งเสริมการพัฒนา  - เพื่อส่งเสริมในการพัฒนา  - สตรี กลุ่มสตรี และบุคคล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สตรีมีความรู้และแนวทาง สํานักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตสตรีและบุคคล    คุณภาพชีวิต และพัฒนาสตรี    ในครอบครัว เจ้าหน้าที่และ ฝึกอบรม    ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ในครอบครัว    ด้านอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้    ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    ตนเอง และแนวทางมีการ

   นําไปสู่การสร้างสวัสดิภาพทาง    จํานวน 300 คน ร้อยละ 80    สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

   สังคมให้แก่สตรีและครอบครัว ของเป้าหมาย

13 โครงการขับเคลื่อนเสริม  - เพื่อส่งเสริมให้สตรีทํางานเพื่อ  - กลุ่มสตรีและบุคคลใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - กลุ่มสตรี สามารถทํางาน สํานักปลัดฯ

สร้างเครือข่าย/ชมรมสตรี      สังคมส่วนรวม เป็นภาคีเครือข่าย    ครอบครัว เจ้าหน้าที่และ ฝึกอบรม    บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

   ทํางานร่วมกับ องค์กรปกครอง    ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    และเครือข่ายอื่นๆ ขับเคลื่อน

   ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนงาน    จํานวน 210 คน ร้อยละ 80    งานภารกิจของกลุ่มสตรีอย่าง

   ขององค์กรสตรี และเครือข่าย ของเป้าหมาย    เข้มแข็งและยั่งยืน

   ระดับชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง

   อย่างยั่งยืน

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  - กลุ่มสตรีและบุคคลใน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ทําให้เกิดศักยภาพ ความรู้ สํานักปลัดฯ

สตรีและบุคคลในครอบครัว          สร้างความรู้ ทักษะ ในการพัฒนา    ครอบครัวเจ้าหน้าที่และ ฝึกอบรม    ทักษะ ของการพัฒนาตนเอง

   ตนเองของสตรีให้มีประสิทธิภาพ    ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    ของสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ

   จํานวน 180 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

15 โครงการเสริมสร้างทักษะ  - เพื่อให้กลุ่มสตรีและบุคคล  - กลุ่มสตรีและบุคคลใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - สตรีและบุคคลในครอบครัว สํานักปลัดฯ

และการดํารงชีพของสตรี    ในครอบครัวสามารถนําความรู้    ครอบครัว เจ้าหน้าที่และ ฝึกอบรม    มีการพัฒนา และทักษะ

และบุคคลในครอบครัว    ไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้    ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    ด้านอาชีพที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

   ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้    จํานวน 300 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการส่งเสริมการพัฒนา  - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา  - เด็กและเยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - เด็กและเยาวชนได้พัฒนาจิตใจ สํานักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน     จิตใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    แกนนําสภาเด็ก เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า

   จํานวน 300 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

17 โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้าง  - เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน  - เด็กและเยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ สํานักปลัดฯ

เครือข่ายเด็กและเยาวชน    ให้เป็นกลุ่มแกนนําในชุมชน    แกนนําสภาเด็ก เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    เพียงพอในการเป็นกลุ่มแกนนํา

   และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    ในชุมชน

   จํานวน 210 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

18 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  - เด็กและเยาวชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา สํานักปลัดฯ

เด็กและเยาวชน    ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ    แกนนําสภาเด็ก เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

   สติปัญญา และจริยธรรมคุณธรรม    และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    สติปัญญา และจริยธรรม

   จํานวน 90 คน ร้อยละ 80    คุณธรรม

ของเป้าหมาย

19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  - เพื่อสร้างความตระหนัก  - เด็กและเยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - เด็กและเยาวชนทั่วไปมีทักษะ สํานักปลัดฯ

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร    และองค์ความรู้เรื่องบทบาท    แกนนําสภาเด็ก เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม    และภูมิคุ้มกันในการจัดการกับ

และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น    และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง    และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

   ในสังคม การจัดการอารมณ์    จํานวน 300 คน ร้อยละ 80    เรื่องเพศ 

   สัมพันธภาพทางเพศ ของเป้าหมาย

   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการช่วยเหลือประชาชน  - เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน  - ประชาชนผู้ประสบปัญหา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน  - สามารถดําเนินการช่วยเหลือ สํานักปลัดฯ

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา    ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือฯ    ทางสังคมในจังหวัดตาก ประชาชน    ประชาชนได้ตรงตาม

คุณภาพชีวิต    ในด้านต่างๆ    จํานวน 400 คน ที่ได้รับ     ความต้องการและเหมาะสม

ความช่วยเหลือ

21 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์   - เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้  - สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้ป่วย  - ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับ สํานักปลัดฯ

ผู้ป่วยยากไร้ ในจังหวัดตาก    ในจังหวัดตาก ที่ยากไร้    การช่วยเหลือ ทําให้สามารถ

   จํานวน 100 คน ที่ได้รับ    ได้รับบริการได้ทั่วถึง

การสงเคราะห์

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000

129

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม  21  โครงการ



แบบ ผ. 02

    2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า  - ร่วมกับจังหวัดตากจัดงานตากสิน 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จ กองการ

งานตากสินมหาราชานุสรณ์    ตากสินมหาราช    มหาราชานุสรณ์ฯ กิจกรรม    พระเจ้าตากสินมหาราช ศึกษาฯ

จังหวัดตาก 2.เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

   ร่วมกับจังหวัดตากในการจัดงาน    จํานวน 15,000 คน ร้อยละ 80    สืบสานประเพณี วัฒนธรรม

   ตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ของเป้าหมาย    ในการจัดงานตากสินมหา

3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก                        ราชานุสรณ์

3.เป็นการสงเสริมการท่องเที่ยว

   เพิ่มรายได้สู่ท้องถิ่น

2 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีปีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง กองการ

วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก   ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี    วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง กิจกรรม    ได้รับการสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

   ของท้องถิ่น ที่มีความสําคัญต่อ    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

   วิถีชีวิตชนเผ่าม้ง    จํานวน 5,000 คน ร้อยละ 80    เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย

3 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า กองการ

วัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ   ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี    วัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ กิจกรรม    ปกาเกอะญอได้รับการสืบสาน ศึกษาฯ

จังหวัดตาก    ของท้องถิ่น ที่มีความสําคัญต่อ    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า    สู่ชนรุ่นหลัง

   วิถีชีวิตปกาเกอะญอ    จํานวน 2,000 คน ร้อยละ 80 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย    เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประเพณีขึ้นพระธาตุได้รับ กองการ

ขึ้นพระธาตุ จังหวัดตาก    ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี    ขึ้นพระธาตุ กิจกรรม    การสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

   ของท้องถิ่นที่มีความสําคัญต่อ    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

   วิถีชีวิตประชาชนในท้องถิ่น    จํานวน 2,000 คน ร้อยละ 80    เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย

5 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1. เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1. ประเพณีวันสงกรานต์ได้รับ กองการ

วันสงกรานต์ จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น    วันสงกรานต์ กิจกรรม    การสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

ที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตประชาชน    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ในท้องถิ่น    จํานวน 600 คน ร้อยละ 80    เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย

6 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพื่อบํารุงรักษาและอนุรักษ์ ศิลปะ  - จัดกิจกรรมบวงสรวง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีสรงน้ําศาลหลักเมืองตาก กองการ

สรงน้ําศาลหลักเมืองตาก    จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม    และสรงน้ําศาลหลักเมืองตาก กิจกรรม    ได้รับการสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

   ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

2.เพื่อเผยแพร่แหล่งความรู้ด้าน    จํานวน 300 คน ร้อยละ 80    เป็นที่รู้จักมากขึ้น

   ประวัติศาสตร์ ของเป้าหมาย 3.ประชาชนมีความรักสามัคคีและ

3.เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและ    ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

   เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

7 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1. ประเพณีบุญบั้งไฟได้รับ กองการ

บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก    ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี    บุญบั้งไฟ กิจกรรม    การสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

   ของท้องถิ่นที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวิต    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

   ประชาชนในท้องถิ่น    จํานวน 3,000 คน ร้อยละ 80    เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการร่วมส่งเสริมกิจกรรม 1.เพื่อทํานุบํารุงศาสนาและรักษาไว้ซึ่ง  - การจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง 1.ประชาชนมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ กองการ

หรือพิธีกรรมทางศาสนา    ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน    หรือพิธีกรรมทางด้านศาสนา ดังนี้ ที่ดําเนินการ    พร้อมทั้งทํานุบํารุงศาสนาและ ศึกษาฯ

   ชาวจังหวัดตาก    1.จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา    อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของ

2.เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่    2.จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา    ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

   สืบต่อไป    3.จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2.ประชาชนได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรม

   4.จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา    ทางด้านพระพุทธศาสนาร่วมกัน

ฯลฯ    และนําหลักธรรมไปใช้ในการ

   ดําเนินชีวิตประจําวันได้

9 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  - จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชน และเยาวชน ได้นําความรู้ กองการ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ    และเยาวชน ได้มีความรู้หลัก    ด้านการปฏิบัติธรรมตามหลัก ฝึกอบรม    ไปปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ ศึกษาฯ

   การปฏิบัติด้านศาสนกิจของ    ศาสนาพุทธ ให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า    ได้อย่างถูกต้อง

   ศาสนาพุทธ    และเยาวชนทั่วไป ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ    จํานวน 50 คน ของเป้าหมาย    อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  ประชาชน และเยาวชน

10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  - จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชน และเยาวชน ได้นําความรู้ กองการ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม    และเยาวชน ได้มีความรู้หลัก    ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา ฝึกอบรม    ไปปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ศึกษาฯ

   การปฏิบัติด้านศาสนกิจของ    อิสลาม ให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า    ได้อย่างถูกต้อง

   ศาสนาอิสลาม    และเยาวชนทั่วไป  ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ    จํานวน 50 คน ของเป้าหมาย    อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

   ประชาชนและเยาวชน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  -  จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชน และเยาวชนทั่วไป กองการ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์    และเยาวชน ได้มีความรู้หลัก    ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา ฝึกอบรม    ได้นําความรู้ไปปฏิบัติตามหลัก ศึกษาฯ

   การปฏิบัติด้านศาสนกิจของ    คริสต์ ให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า    ศาสนาคริสต์ได้อย่างถูกต้อง

   ศาสนาคริสต์    และเยาวชนทั่วไป  ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ    จํานวน 100 คน ของเป้าหมาย    อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

   ประชาชนและเยาวชน

12 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  - จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชน และเยาวชนทั่วไป กองการ

พิธีกรรมทางด้านศาสนกิจ    และเยาวชน ได้มีความรู้หลัก    พิธีกรรมทางด้านศาสนากิจ ฝึกอบรม    ได้นําความรู้หลักการปฏิบัติ ศึกษาฯ

   การปฏิบัติด้านศาสนกิจ    ให้แก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ด้านศาสนกิจอย่างถูกต้อง

2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ    จํานวน 50 คน ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนอยู่ร่วมกัน

   ประชาชนและเยาวชน ของเป้าหมาย    อย่างมีความสุข

13 โครงการค่ายคุณธรรม 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้รับ  - จัดฝึกอบรม ให้กับเด็ก เยาวชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เด็กและเยาวชนทั่วไปมีความรู้ กองการ

   ความรู้ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม    และประชาชนทั่วไป ให้ได้ปฏิบัติ ฝึกอบรม    เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศึกษาฯ

   ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา    กิจกรรมทางพุทธศาสนา สามารถ ไม่น้อยกว่า    ความสําคัญของสถาบันชาติ  

   พระมหากษัตริย์    นําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 80    ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้น้อมนํา    ในชีวิตประจําวัน ของเป้าหมาย 2.เด็กและเยาวชนทั่วไปสามารถ

   หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา    จํานวน 50 คน    น้อมนําหลักธรรมคําสอน

   ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตให้เป็นไป    ทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้

   อย่างถูกต้อง    ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายวัฒนธรรม 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่ม 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่ม กองการ

กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตาก    ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่ม    ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม ฝึกอบรม    ชาติพันธุ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาฯ

   ชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก    กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า    และเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรม

2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและ    จํานวน 140 คน ร้อยละ 80    ที่หลากหลาย

   จารีตประเพณีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ของเป้าหมาย 2.กลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม 

   และกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้

   บนพื้นฐานความแตกต่าง

   ด้านวัฒนธรรม

15 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด 1.เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ  - จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เยาวชนและประชาชนรู้จัก กองการ

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา    ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แพร่หลาย    ด้านศิลปวัฒนธรรมและ ฝึกอบรม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ศึกษาฯ

ท้องถิ่น จังหวัดตาก 2.เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ท้องถิ่นมากขึ้น

   ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป    จํานวน 50 คน ร้อยละ 80 2.เยาวชนและประชาชนสืบสาน

ของเป้าหมาย    ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ให้คงอยู่สืบไป

16 โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  - เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเรื่อง  - จังหวัดตาก มีข้อมูลด้านศาสนา กองการ

จัดทําฐานข้อมูล หรือเผยแพร่ข้อมูล    จัดทําฐานข้อมูลหรือเผยแพร่    จัดทําฐานข้อมูล หรือเผยแพร่ ที่ดําเนินการ    ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศึกษาฯ

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    ข้อมูล ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ถูกต้อง

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    จารีตประเพณีและภูมิปัญญา    จารีตประเพณี และภูมิปัญญา    สําหรับใช้ประโยชน์ในการศึกษา

จังหวัดตาก    ท้องถิ่น    ท้องถิ่น จํานวน 1 เรื่อง ต่อปี    ค้นคว้าต่อไป
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จังหวัดตาก 1.เพื่อดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์  - ก่อสร้าง/ปรับปรุง พิพิธภัณฑ์ 5,000,000  -  -  -  - จํานวนแห่ง 1.จังหวัดตาก มีแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต กองการ

   จังหวัดตาก เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต    จังหวัดตาก  จํานวน 1 แห่ง    ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ศึกษาฯ

   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ    ประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น

   ประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก    เพิ่มมากขึ้น

๑๘ โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สมเด็จ 1.เพื่อดําเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์  - ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์  - 5,000,000  -  -  - จํานวนแห่ง 1.จังหวัดตาก มีแหล่งเรียนรู้ด้าน กองการ

พระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และ ศึกษาฯ

(ตําหนักสวนมะม่วง)    (ตําหนักสวนมะม่วง) ให้เป็นแหล่ง    (ตําหนักสวนมะม่วง)    แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

   เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น    จํานวน 1 แห่ง 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

2. พื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว    เพิ่มมากขึ้น

   เชิงประวัติศาสตร์

19 โครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี 1. เพื่อจัดงานรัฐพิธี งานสําคัญของชาติ  - ร่วมกับจังหวัดตาก/อําเภอ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวัดจัดงานสําคัญ สํานักปลัดฯ

วันสําคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ    และงานรับเสด็จฯ ทั้งดําเนินการเอง    หรืออปท. สนับสนุนงานราชพิธี ที่ดําเนินการ    ของชาติ

   หรือสนับสนุนร่วมกับจังหวัด    รัฐพิธี งานวันสําคัญของประเทศ 2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค์กร

   รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หรือวันสําคัญของจังหวัด    ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ

   ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก    และงานรับเสด็จฯ    รับเสด็จฯ หรือการจัดงาน

2.เพื่อสร้างความสามัคคีให้ก่อเกิด    วันสําคัญต่างๆ

   เป็นพลังแผ่นดิน โดยมีสถาบันขาติ

   ศาสนาและพระมหากษัตริย

   เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ

16,990,000 16,990,000 11,990,000 11,990,000 11,990,000  -  -  -
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ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.เพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนา 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะเวลา  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ท้องถิ่น ของ อบจ.ตาก เป็นกรอบ    เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา แล้วเสร็จ    มีแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน และงบประมาณ

   ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบฯ    การดําเนินงาน สําหรับเป็น

   ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์    ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาฯ    เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

   ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 2.จัดทํารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวนเล่ม    ความต้องการของประชาชน

   สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    อบจ.ตาก (ที่เพิ่มเติมหรือ    ได้อย่างแท้จริง

   และสนองตอบความต้องการ    เปลี่ยนแปลง) 

   ของประชาชนในจังหวัดตาก    จํานวน 100 เล่ม ต่อครั้ง 

2.เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน 3.จัดทํารูปเล่มแผนการดําเนินงาน จํานวนเล่ม

   ซึ่งแสดงรายละเอียดแผนงาน/    ประจําปีงบประมาณ อบจ.ตาก 

   โครงการพัฒนา และกิจกรรม    และแผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม 

   ที่จะดําเนินการ    จํานวน 100 เล่ม ต่อครั้ง
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136

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการประสานการจัดทํา 1.เพื่อจัดทํา/ทบทวนยุทธศาสตร์ 1.จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะเวลา 1.มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดตาก    การพัฒนาของ อปท. ในเขต    ของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก แล้วเสร็จ    ของ อปท. ในขเตจังหวัดตาก และงบประมาณ

   จังหวัดตาก 2.จัดประชุมคณะกรรมการ ตามระเบียบฯ    สําหรับเป็นแนวทางในการ

2.เพื่อบูรณาการโครงการของ อปท.    ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น    ดําเนินการร่วมกัน ระหว่าง

   ในเขตจังหวัดตาก    ระดับจังหวัด    อปท.ในเขตจังหวัดตาก

3.เพื่อตอบสนองความต้องการของ 2.โครงการของ อปท. ในเขต

   ประชาชนและสอดคล้องกับ    จังหวัดตาก ได้รับพิจารณา

   แผนพัฒนาระดับต่างๆ    บูรณาการ จากคณะกรรมการ

4.เพื่อให้มีข้อมูลของ อปท. มาใช้    ประสานแผนฯ อย่างรอบด้าน

   ประโยชน์ในการประสาน 3.มีข้อมูลของ อปท. มาใช้ประโยชน์

   แผนพัฒนา ของ อปท.    ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

   ในเขตจังหวัดตาก    ของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก

4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง  - จัดรายการวิทยุ "อบจ.ตาก 740,400 740,400 740,400 740,400 740,400 จํานวนครั้ง  - ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ กองยุทธศาสตร์

ทางสถานีวิทยุ    บุคคลกับหน่วยงาน    พบประชาชน" ทางสถานีวิทยุ ในการ    ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ผลงาน และงบประมาณ

2.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล    สวท.ตาก สวท.แม่สอด จัดรายการ    ของ อบจ.ตาก ก่อนการดําเนินการ 

   ทันต่อเหตุการณ์    และ อสมท จังหวัดตาก    ระหว่างดําเนินการ และดําเนินการ

3.เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี    ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์    แล้วเสร็จ ทันต่อเหตุการณ์

   ต่อ อปท.    เวลา 10.00 - 11.00 น.    ในสภาพปัจจุบัน

   วันละ 1 ชั่วโมง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก  - เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร/ผลงาน  - จัดจ้างผลิตวารสาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนฉบับ  - ประชาชนได้รับทราบผลการ กองยุทธศาสตร์

   และกิจกรรม ของ อบจ.ตาก    จํานวน 4 ฉบับๆละ 2,600 เล่ม ที่จัดพิมพ์ ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง และงบประมาณ

   ในแต่ละไตรมาส    รวมทั้งสิ้น 10,400 เล่ม ไว้ต่อสภา อบจ.ตาก

6 โครงการจัดทําแผ่นพับข่าว  - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - จัดจ้างผลิตแผ่นพับ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนฉบับ  - ประชาชนจังหวัดตากได้รับทราบ กองยุทธศาสตร์

ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก    ข่าวสารความเคลื่อนไหว    จํานวน 4 ฉบับๆละ 4,000 แผ่น ที่จัดพิมพ์    ข้อมูลความเคลื่อนไหวของ และงบประมาณ

   ของ อบจ.ตาก ในรูปแบบแผ่นพับ    รวมทั้งสิ้น 16,000 แผ่น    อบจ.ตาก ทั้งก่อนดําเนินการ 

   ในแต่ละไตรมาส    ระหว่างดําเนินการ 

   และหลังดําเนินการ

7 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผล  - เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  - จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเล่ม  - ประชาชนได้รับทราบผลการ กองยุทธศาสตร์

การปฏิบัติงานประจําปี    ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา    การปฏิบัติงานประจําปี    ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ และงบประมาณ

   อบจ.ตาก ให้ประชาชนได้รับทราบ    งบประมาณ    แถลงไว้ต่อสภา อบจ.ตาก

   จํานวน 1,000 เล่ม 

8 โครงการจัดทําคู่มือแนะนํา อบจ.ตาก 1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - จัดจ้างหนังสือคู่มือแนะนํา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเล่ม 1.ประชาชนทั่วไปทราบนโยบาย กองยุทธศาสตร์

   นโยบายแผนงานและอํานาจ    อบจ.ตาก จํานวน 5,000 เล่ม    แผนงาน และอํานาจหน้าที่ และงบประมาณ

   หน้าที่ของ อบจ.ตาก    ของ อบจ.ตาก

2.เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนการติดต่อ 2.ทราบขั้นตอนการติดต่อราชการ

   ราชการต่างๆ กับ อบจ.ตาก    ต่างๆ กับ อบจ.ตาก 

3.เพื่อเผยแพร่บทบาทในการพัฒนา 3.ทราบบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น

   ท้องถิ่นและนโยบายของผู้บริหาร    และนโยบายของผู้บริหาร 

   ระหว่างปี 2566 - 2570    ระหว่างปี 2566 - 2570

   ไปสู่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน     ไปสู่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

   และประชาชนทั่วไป    และประชาชนทั่วไป
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศน์ 1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ  - จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์บรรยาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง 1.ประชาชนทั่วไปเข้าใจในอํานาจ กองยุทธศาสตร์

บรรยายสรุป    ในอํานาจหน้าที่ กิจกรรม ข่าวสาร    สรุปผลการดําเนินงานของ    หน้าที่ กิจกรรมข่าวสาร ผลงาน และงบประมาณ

   ผลงานของ อบจ.ตาก    อบจ.ตาก จํานวน 1 ครั้ง    อบจ.ตาก

2.เพื่อให้ประชาชนมีและทัศนคติ 2.ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ อปท.

   ที่ดีต่อ อปท. ให้ความร่วมมือ    และให้ความร่วมมือในการพัฒนา

   ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี    ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

   ประสิทธิภาพ

10 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบาย  - จัดจ้างติดตั้งป้ายคัตเอาท์กิจกรรม 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนป้าย 1.กิจกรรมผลงานของ อบจ.ตาก กองยุทธศาสตร์

(คัตเอาท์)    9 ด้าน ของ นายก อบจ.ตาก    ผลงานตามนโยบายของ ที่จัดทํา    อย่างทั่วถึง และงบประมาณ

2.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ    นายก อบจ.ตาก วันสําคัญของ 2.ประชาชนรับทราบการมีส่วนร่วม

   อบจ.ตาก    ประเทศที่ประกาศตามสถานการณ์    ในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

3.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย    ของรัฐบาลและยังเป็นการ 3.ประชาชนได้รับทราบว่าอบจ.ตาก

   ในท้องถิ่นให้บุคคลทั่วไปรับทราบ    อนุรักษ์ประเพณีไทยในท้องถิ่น    ให้ความสําคัญกับวันสําคัญของ

   ทุกอําเภอ จํานวน 144 ป้าย    ประเทศตามนโยบายรัฐบาล

11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์  - เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของเว็บไซต์  - จัดจ้างลงระบบปฏิบัติการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าชม  - ทําให้เว็บไซต์มีรูปแบบที่ทันสมัย กองยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ให้ทันสมัยง่ายต่อการนําไปใช้งาน    และจัดทําเว็บไซด์ อบจ.ตาก เว็บไซต์    และง่ายต่อประชาชนที่เข้ามา และงบประมาณ

   และข้อมูลทันเหตุการณ์มากขึ้น    ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 100,000 คน ไม่น้อยกว่า    ศึกษาข้อมูลได้มากขึ้นและ

   และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมี ร้อยละ 60    ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

   ส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็น    แสดงความคิดเห็นผ่านทาง

   ผ่านทางเว็บไซต์    เว็บไซต์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1.เพื่อพัฒนารูปแบบระบบฐานข้อมูล  - พัฒนาระบบฐานข้อมูล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนกิจกรรม 1.ส่วนราชการสามารถนํา กองยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ของ อบจ.ตาก ให้สอดคล้อง ที่ดําเนินการ    ฐานข้อมูลไปใช้เป็นแนวทาง และงบประมาณ

   ให้มีความทันสมัยเกิดการเชื่อมโยง    กับสถานการณ์ และติดตาม    ในการวางแผนให้เกิดการพัฒนา

   เครือข่ายข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ    ประเมินผลข้อมูล    จังหวัดตาก อย่างมีประสิทธิภาพ

   ในการดําเนินงานของทุกภาคส่วน    มากยิ่งขึ้น

   ราชการ 2.มีศูนย์ระบบฐานข้อมูลที่

2.เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาระบบฐานข้อมูล    มีศักยภาพ ประมวลผลและ

   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    เชื่อมโยงกับเครือข่าย

   ให้มีอุปกรณ์และเทคโนโลยี    สารสนเทศในจังหวัดตาก

   ที่ทันสมัยและสามารถเชื่อมโยง 3.มีอุปกรณ์เทคโนโลยี

   กับเครือข่ายสารสนเทศของ    สารสนเทศที่ทันสมัยและมี

   หน่วยงานส่วนราชการ    บุคลากรที่มีทักษะสนับสนุน

   ในจังหวัดตาก    ในการทํางาน

13 โครงการสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1.เพื่อให้เกิดการดําเนินงานร่วมกับ  - พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน        200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนกิจกรรม 1.มีระบบสารสนเทศในการ กองยุทธศาสตร์

จัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดตาก    ส่วนราชการอปท.ในจังหวัดตาก    บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ดําเนินการ    บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และงบประมาณ

   ในการรวบรวมข้อมูลด้าน    จังหวัดตาก                ในจังหวัดตาก

   ทรัพยากรน้ําและแหล่งน้ํา 2.มีข้อมูลแหล่งน้ําในพื้นที่

2.เพื่อจัดทําแผนน้ําข้อมูลแหล่งน้ํา    จังหวัดตากและสามารถนําไปใช้

   สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน    ในการวางแผนปฏิบัติงานได้

   ภาคสนามและวางแผนโครงการ

   พัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ได้
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ  - ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้ สํานักปลัดฯ

ตามหลักการบริหารกิจการ    ทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน    สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ฝึกอบรม    และทักษะในการปฏิบัติงาน

บ้านเมืองที่ดี    การปฏิบัติงานราชการขององค์กร    ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.ตาก ไม่น้อยกว่า    ตามมาตรฐานขององค์กร

   ปกครองส่วนท้องถิ่น    จํานวน 50 คน ร้อยละ 80 2.อบจ.ตาก มีระบบเตือนและ

2.เพื่อสร้างระบบเตือนและป้องกัน ของเป้าหมาย    ป้องกันการทุจริตและประพฤติ 

   การทุจริตและประพฤติมิชอบ    มิชอบตลอดจนการสร้างความ

    ตลอดจนการสร้างความโปร่งใส    โปร่งใสในการบริหารงานและ

   ในการบริหารงานและการปฏิบัติ    การปฏิบัติราชการ

   ราชการ 3. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

3.เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่ข้าราชการ    และประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึก

   ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ยึดมั่นในหลัก    ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 

   คุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการ    และตระหนักถึงความสําคัญของ

   ปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความ    ภัยจากการทุจริตและประพฤติ

   สําคัญของภัยอันเกิดจากการทุจริต    มิชอบ

   และประพฤติมิชอบ

15 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ  - เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร  - จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 จํานวนผู้มีสิทธิ  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วน    และสมาชิกสภาองค์การบริหาร    และสมาชิกสภาองค์การ เลือกตั้งมาใช้    มีผู้บริหารและสมาชิกสภา

จังหวัดตาก    ส่วนจังหวัดตากเป็นไปตามที่    บริหารส่วนจังหวัดตาก สิทธิเลือกตั้ง    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

   ระเบียบกฎหมายกําหนด   ไม่น้อยกว่า    ครบตามจํานวนที่กฎหมาย

ร้อยละ 70    กําหนด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  - เพื่อรณรงค์ เชิญชวนประชาชน  - จัดกิจกรรม หรือทําป้าย สื่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกิจกรรม  - ประชาชนสนใจ และตื่นตัว สํานักปลัดฯ

การเลือกตั้งฯ ให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งฯ    รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ที่ดําเนินการ ในการไปใช้สิทธลงคะแนน

   เลือกตั้งฯ จํานวน 3 กิจกรรม เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

17 โครงการพัฒนาระบบ Mobile ๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อและพัฒนาระบบ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนระบบ  - ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สํานักปลัดฯ

Application เพื่อให้บริการ    ให้บริการงานบริการต่างๆ ของ    Mobile Application Mobile    งานต่างๆ ขององค์การบริหาร

ประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    เพื่อให้บริการประชาชน Application    ส่วนจังหวัดตาก ผ่านอุปกรณ์

   กรณีนัดหมายล่วงหน้า และบริการ    จํานวน ๑ ระบบ    เคลื่อนที่ที่หลากหลายได้อย่าง

   ร้องเรียนร้องทุกข์    สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๒.เพื่ออํานวยความความสะดวก

   ให้แก่ประชาชนในการขอรับ

   บริการล่วงหน้าจากองค์การบริหาร

   ส่วนจังหวัดตากและบริการ

   ร้องเรียนร้องทุกข์

18 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต  - เพื่อปรับปรุงระบบกระจาย  - จ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โครงการ  - ระบบกระจายสัญญาณ สํานักปลัดฯ

ภายในอาคารสํานักงานองค์การ    สัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน    ระบบอินเตอร์เน็ตภายใน แล้วเสร็จ    อินเตอร์เน็ตภายในอาคาร

บริหารส่วนจังหวัดตาก    อาคารสํานักงานองค์การบริหาร    อาคารสํานักงานองค์การ    สํานักงานองค์การบริหารส่วน

   ส่วนจังหวัดตาก ให้สามารถทํางาน    บริหารส่วนจังหวัดตาก    จังหวัดตากใช้งานได้อย่าง

   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    มีประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการศูนย์รวมกล้องโทรทัศน์ ๑.เพื่อใช้ในราชการขององค์การ  - จ้างเหมาติดตั้งระบบกล้อง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนกล้อง ๑.มีศูนย์รวมกล้องวงจรปิดที่ สํานักปลัดฯ

วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหาร    บริหารส่วนจังหวัดตาก สําหรับ    โทรทัศน์วงจรปิดแบบรวมศูนย์ โทรทัศน์    สามารถดูภาพได้ทุกจุดในเขต

ส่วนจังหวัดตาก    การสอดส่อง ควบคุมดูแล ความ วงจรปิดที่ติดตั้ง    ความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก

   ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้ ๒.ทําให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

   บริเวณพื้นที่ที่กําหนดภายในตัว มาตรฐาน    การรักษาความปลอดภัย

   อาคาร และบริเวณทางเข้า    บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่

   ทางออกของตัวอาคาร    รักษาความปลอดภัย สามารถ

๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา    ป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึง

   ความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ที่ไม่มี    ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบ

   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   ต่างๆ

   ประจําอยู่เพื่อการป้องปราม ๓.เพิ่มช่องทางการทํางานช่วย

   เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจ    ในการติดตามเหตุการ์ที่เกิดขึ้น

   เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ    ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

๓.เพื่อช่วยติดตามเหตุการณ์ที่

   เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

   และสามารถใช้เป็นหลักฐาน

   ดําเนินคดีต่อไป
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20 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 1.เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมาน  - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้ง 1.ทําให้เกิดความสมัครสมาน สํานักปลัดฯ

ตามแนวพระราชดําริ    สามัคคีของคนไทยทุกคนในการ    ของจังหวัดตาก ตามภารกิจ ในการจัด    สามัคคีของคนไทยทุกคนในการ

“เราทําความดี ด้วยหัวใจ”    ทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อ    หน้าที่และความรับผิดชอบ กิจกรรม    ทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์

ในพื้นที่จังหวัดตาก    พัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆ ให้มี    ที่ได้รับมอบหมาย    เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆ 

   ความเจริญ    จํานวน 3 ครั้ง    ให้มีความเจริญ

2.เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 2.ทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนา

   อย่างถาวร    อย่างถาวร

21 โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน 1.เพื่อรองรับการขยายตัวของ  - อาคารสํานักงานปฏิบัติการ 45,000,000 - - - - โครงการ  - เพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติราชการ สํานักปลัด

ปฏิบัติการ    ส่วนราชการ แล้วเสร็จ

2.ขยายพื้นที่การปฏิบัติงาน

3.ขยายพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

  วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

22 โครงการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ  - เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี  - โปรแกรมการจัดเก็บภาษี 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนผู้ที่ ๑.ช่วยยกระดับมาตราฐาน สํานักปลัดฯ

ภาษีรายได้ค่าธรรมเนียม    รายได้ ค่าธรรมเนียมและรายได้    รายได้ ค่าธรรมเนียม เข้ามาใช้บริการ    งานบริการจัดเก็บภาษีรายได้ กองคลัง

และรายได้อื่นๆ ขององค์การบริหาร    อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วน     และรายได้อื่นๆ ขององค์การ มากขึ้น    ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

ส่วนจังหวัดตาก    จังหวัดตาก    บริหารส่วนจังหวัดตาก    ของ อบจ.ตาก ให้มีประสิทธิภาพ

   ออนไลน์    มากขึ้น

๒.ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก 

   รวดเร็ว ในการใช้บริการเพิ่มขึ้น
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23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 1.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ 1.จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียน กองคลัง

ภาษีและค่าธรรมเนียมบํารุง    จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบํารุง    ค้าปลีกน้ํามัน/ก๊าซ/ยาสูบ ฝึกอบรม    การค้า และผู้ค้างชําระภาษีฯ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    และผู้ประกอบการโรงแรม/ ไม่น้อยกว่า    มาจดทะเบียนและชําระภาษีเพิ่มขึ้น

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการน้ํามัน/ก๊าซ/    รีสอร์ท ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ร้อยละ 80 2.การจัดเก็บรายได้จาก ภาษี/

   /ยาสูบ ผู้บระกอบการโรงแรม    จํานวน 70 คน ของเป้าหมาย    ค่าธรรมเนียม ขององค์การบริหาร

   ผู้ประกอบการร้านค้าภาคอุตสาหกรรม    ส่วนจังหวัดตาก มีอัตราที่เพิ่มขึ้น

   และภาตประชาชนในเขตจังหวัดตาก 2.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวนกิจกรรม 3.ผู้ประกอบการเข้าใจถึงขั้นตอน

   ยื่นแบบชําระภาษีและค่าธรรมเนียม    การชําระภาษีและค่าธรรมเนียม ที่ดําเนินการ    และวิธีการชําระภาษี/ค่ารรมเนียม

   บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด    บํารุง อบจ.ตาก    บํารุงองค์การบริหารส่วน

   ได้ถูกต้อง ตรงตามกําหนดระยะเวลา    จังหวัดตาก

   ที่ข้อบัญญัติฯ ได้กําหนดไว้ 3.จัดทําป้ายรณรงค์ชําระภาษี จํานวนกิจกรรม 4.ยอดผู้ค้างชําระภาษี และค่า

3.เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน    ท้องถิ่น ให้กับ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ    ธรรมเนียม บํารุงองค์การบริการ

   วิธีการชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ    ส่วนจังหวัด ลดลง

   การจดทะเบียนสถานประกอบกิจการ 5.ผู้ประกอบการเข้าใจถึงสิทธิ

4.เพื่อให้ยอดผู้ค้างชําระภาษี    และหน้าที่ที่พึงมีต่อสังคมในการ

   และค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ    ชําระภาษีฯ เพื่อนํามาพัฒนา

  บริหารส่วนจังหวัด ลดลง    ท้องถิ่น

5.เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึง

   สิทธิและหน้าที่ที่พึงมีต่อสังคม

   ในการชําระภาษี และค่าธรรมเนียม

   บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   เพื่อนํามาพัฒนาท้องถิ่น
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24 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ  - ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สํานักงาน

การปฏิบัติงานกิจการสภา อบจ.ตาก    บริหารส่วนจังหวัดตาก มีประสิทธิภาพ    การปฏิบัติงาน อบจ.ตาก ให้กับ ฝึกอบรม    สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง เลขานุการ

   เนื่องจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ    ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่น้อยกว่า    มีประสิทธิภาพ อบจ.

   และเจ้าหน้าที่ มีการประสานงาน    และเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก ร้อยละ 80

   และกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน    จํานวน 100 คน ของเป้าหมาย

   ไปในทิศทางเดียวกัน

25 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ  - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงาน

บทบาทสภาท้องถิ่นในจังหวัดตาก    แนวทางการดําเนินงานร่วมกัน    และบทบาทสภาท้องถิ่น ฝึกอบรม    ในจังหวัดตาก มีนโยบาย เลขานุการ

   ของสภาท้องถิ่น ในจังหวัดตาก    ในจังหวัดตาก ให้กับองค์กร ไม่น้อยกว่า    และมุ่งเน้นการพัฒนาไปใน อบจ.

   ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80    ทิศทางเดียวกัน

   ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย

   จํานวน 500 คน

26 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้าง 1.เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ  - ให้ความรู้แก่ข้าราชการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและ กองการ

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก    และแต่งตั้งใหม่ทราบถึงนโยบาย    และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก  ฝึกอบรม    แต่งตั้งใหม่ได้ทราบถึงนโยบาย เจ้าหน้าที่

   การบริหารงานของ อบจ.ตาก    ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ไม่น้อยกว่า    การบริหารงานของ อบจ.ตาก

   และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หรือผู้สังเกตการณ์ ร้อยละ 80    และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ    จํานวน 30 คน ของเป้าหมาย 2.บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและ

   และแต่งตั้งใหม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ    แต่งตั้งใหม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ

   ข้อบังคับ วินัย ของข้าราชการ    ข้อบังคับ วินัยของข้าราชการ

   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง    ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
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3.เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม 3.บุคลากร อบจ.ตาก มีคุณธรรม

   จริยธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง    จริยธรรม มีความเข้มแข็งใน

   ในการป้องกันการปราบปรามการ    การป้องกันและปราบปราม

   ทุจริตภาครัฐ    การทุจริตภาครัฐมากขึ้น

27 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 1.เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีจิต 1.ฝึกอบรมบุคลากรองค์การ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากรอบจ.ตาก มีจิตสํานึก กองการ

และจริยธรรม และเชิดชูเกียรติ    สํานึก ค่านิยม ความประพฤติ    บริหารส่วนจังหวัดตาก ฝึกอบรม    ค่านิยม ความประพฤติ คุณธรรม เจ้าหน้าที่

"คนดี ศรี อบจ.ตาก" ของบุคลากร    คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ต่อองค์กร    และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    จริยธรรมที่ดี ต่อองค์กรหรือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    หรือหน่วยงานภาครัฐ นําสู่การ    จํานวน 100 คน ร้อยละ 80    หน่วยงานภาครัฐ นําสู่การป้อง

   ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.คัดเลือกบุคลากรที่มี ของเป้าหมาย    กันและปราบปรามการทุจริต

   ภาครัฐ    คุณสมบัติครบถ้วนตาม    ภาครัฐ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ    หลักเกณฑ์การพิจารณา 2.บุคลากรอบจ.ตากได้รับความรู้

   ความรู้แนวคิดและวิธีการปฏิบัติ    คัดเลือกบุคลากรองค์การ    แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

   เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ    บริหารส่วนจังหวัดตาก    การพัฒนาสมรรถภาพทาง

   ทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจน    ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล    ร่างกายและจิตใจ ตลอดจน

   สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต    "คนดี ศรี อบจ."    สามารถนําไปใช้ในการดําเนิน

   ประจําวันได้อย่างเหมาะสม    จํานวน 30 คน    ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม

   และต่อเนื่อง    และต่อเนื่องมากขึ้น

3.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 3.บุคลากร อบจ.ตากมีความ

   ของบุคลากร อบจ.ตาก    สัมพันธ์อันดีมากขึ้น

4.เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับ

   การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. เพื่อประกาศเกียรติคุณ 4.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

   และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ    จังหวัดตาก ที่ได้รับการคัดเลือก

   ผู้ได้รับการคัดเลือก    มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นแบบ

6.เพื่อยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบที่ดี    อย่างที่ดีขององค์กร

   ขององค์กร 5.ทําให้เกิดแรงจูงใจในการ 

7.เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ    ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

   แก่บุคลากรในองค์กร    บริหารส่วนจังหวัดตาก

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

ศักยภาพ และทักษะด้านการ    และทักษะในการบริหารงาน    บุคลากรองค์การบริหารส่วน ฝึกอบรม    และทักษะในการบริหารงาน เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก    รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และ    จังหวัดตาก และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า    รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และ

   ประสบการณ์โดยการศึกษาดูงาน    จํานวน 450 คน ร้อยละ 80    ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

   นอกสถานที่ ของเป้าหมาย 2.เป็นการเปิดโลกทัศน์ของ

2.เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของ    บุคลากร อบจ.ตาก และมี

   บุคลากร อบจ.ตาก ให้มีวิสัยทัศน์    วิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งขึ้น

   กว้างไกล 3.บุคลากร อบจ.ตาก ทราบถึง

3.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต    วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎร

   ของราษฎรนอกพื้นที่    นอกพื้นที่

4.เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหาร 4.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

   ส่วนจังหวัดตาก มีความรู้ความ    จังหวัดตาก มีความรู้ความสามารถ

   สามารถที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน    ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5.เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหาร 5.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

   ส่วนจังหวัดตาก สามารถนําความรู้    จังหวัดตาก สามารถนําความรู้

   ที่ได้รับ ไปใช้ในการดําเนินชีวิต    ที่ได้รับมาใช้ประกอบการดําเนิน

   ประจําวันและการปฏิบัติงานได้    ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน

   อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    ได้อย่างเหมาะสมและมี 

6.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   อันดีของบุคลากรองค์การบริหาร 6.บุคลากรองค์การบริหารส่วน

   ส่วนจังหวัดตาก    จังหวัดตากมีความสัมพันธ์อันดี

   ต่อกันมากยิ่งขึ้น

29 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 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 500 คน ไม่น้อยกว่า    อบจ. มาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

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

   ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ของเป้าหมาย    ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม

   ตามระเบียบกฎหมายป้องกันความ    ระเบียบ กฎหมาย ทําให้เกิดการ

   ผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติงาน    ผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง

3.เพื่อนําองค์กรสู่การบริหารราชการ 3.การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ

   อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า เกิดผล    คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

   สัมฤทธิ์ ต่อภารกิจขององค์กร    ขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุด

   และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน    ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

4.เพื่อติดตามประเมินผลการ 4.ทําให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน

   ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก    ของบุคลากร อบจ.ตาก 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ 1.เพื่อดําเนินการสํารวจการ  - สํารวจความพึงพอใจของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลการสํารวจฯ 1.ผลสํารวจความพึงพอใจของ กองการ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    ปฏิบัติงานขององค์กรด้านบริการ    ประชาชนต่อกิจกรรมหรือ เพิ่มขึ้น    ผู้รับบริการของ อบจ.ตาก เจ้าหน้าที่

อบจ.ตาก    ของ อบจ.ตากในการกําหนด    โครงการที่เป็นการบริการและ    ในการกําหนดประโยชน์

   ประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ    เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม    ตอบแทนกรณีพิเศษ

2.เพื่อได้ผลสํารวจความพึงพอใจ    ของ อบจ.ตาก 2.นําผลสํารวจฯ เสนอต่อคณะ

   ของผู้รับบริการที่ได้เสนอต่อคณะ    กรรมการประเมินประสิทธิภาพ

   อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ    ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

   ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ 3.นําผลสํารวจฯ มาเป็นแนวทาง

3.เพื่อนําผลสํารวจความพึงพอใจ    ในการพัฒนาองค์กร และการให้

   ของผู้รับบริการมาปรับใช้ในการ    บริการสาธารณะที่เหมาะสม

   พัฒนาองค์กรและการให้บริการ    กับประชาชน

   สาธารณะแก่ประชาชน

31 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา  - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  - จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ กองการ

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    มีทักษะด้านเทคโนโลยีและ    สารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกอบรม    และทักษะการใช้เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่

สําหรับการทํางาน    การสื่อสารในการปฏิบัติงาน    ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ไม่น้อยกว่า    สารสนเทศและการสื่อสาร

   พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80    ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

   ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 60 คน ของเป้าหมาย

91,640,400 46,640,400 46,640,400 46,640,400 46,640,400  -  -  -
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    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  - เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ  - จัดตั้งจุดให้บริการและช่วยเหลือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ  - อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง สํานักปลัดฯ

ทางถนนในช่วงเทศกาล    บนท้องถนนในช่วงเทศกาล    ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับ ของประชาชน    ประชาชนผู้โดยสารและผู้ขับขี่

   เพื่อให้ประชาชนผู้โดยสารและ    ความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทาง    ยวดยานพาหนะมีความปลอดภัย

   ผู้ขับขี่ยวดยานปลอดภัยทั้งชีวิต    ในการเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆ ช่วงเทศกาล    ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

   และทรัพย์สิน    จัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์

   การลดอุบัติเหตุทางถนน

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  - จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน สํานักปลัดฯ

ด้านการกู้ชีพ - กู้ภัย    ด้านการกู้ชีพ-กู้ภัย มีความพร้อม    งานป้องกันและบรรเทา ฝึกอบรม    การกู้ชีพ - กู้ภัย มีความพร้อม

เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุ    ในการจัดการสาธารณภัยต่างๆ    สาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า    และมีประสิทธิภาพสูงในการ

สาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่    ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ร้อยละ 80    ให้ความช่วยเหลือประชาชน

จังหวัดตาก    และประสิทธิผลสูงสุด    ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ของเป้าหมาย    จากเหตุสาธารณภัยต่างๆ

   จํานวน 50 คน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  -  -  -
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    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1.เพื่อให้การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนครั้ง 1.การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา กองยุทธศาสตร์

เพื่อบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร์การ    ของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก    ประชาคมท้องถิ่น ระดับอําเภอ การจัดประชุมฯ    ของ อปท. ในจังหวัดครอบคลุมถึง และงบประมาณ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ครอบคลุมถึงปัญหาและความต้องการ    จํานวน 9 ครั้ง    ปัญหาและความต้องการของ

ในเขตจังหวัดตาก และจัดทําแผน    ของประชาชน 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ    ประชาชน

พัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร 2.เพื่อให้ อปท. ในจังหวัดตาก    ประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 2.อปท. ในจังหวัดตาก สามารถนํา

ส่วนจังหวัดตาก    นํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร    จํานวน 1 ครั้ง ๆละ 250 คน ร้อยละ 80    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

   ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ของเป้าหมาย    ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

   ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทํา    ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทํา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนเอง    ยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 3.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

   ของ อบจ.ตาก สามารถบูรณาการ    ของ อบจ.ตาก สามารถ

   กับแผนพัฒนาในทุกระดับและ    ตอบสนองความต้องการ

   ตอบสนองความต้องการ    ของประชาชนในจังหวัดตาก

    ของประชาชนได้

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้  - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ กองยุทธศาสตร์

การจัดทําและประสานแผนพัฒนา    และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ    ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว ฝึกอบรม    ความเข้าใจในการจัดทําและ และงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และขั้นตอนในการจัดทําและ    ข้องกับการจัดทําแผนพัฒนา ไม่น้อยกว่า    ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดตาก    ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80    อย่างมีประสิทธิภาพ

   ของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก    จังหวัดตาก จํานวน 80 คน ของเป้าหมาย 2.อปท.ในเขตจังหวัดตากมีการ

   บูรณาการร่วมกันในการพัฒนา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน  - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ทุกส่วนราชการสามารถจัดทํา กองยุทธศาสตร์

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ    การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ    ผู้นําเครือข่าย ผู้นําชุมชน ฝึกอบรม    แผนชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างมี และงบประมาณ

ภาคประชาชนระดับจังหวัดตาก    ภาคประชาชนในการจัดทํา    และผู้นําองค์กรภาคประชาชน ไม่น้อยกว่า    ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในการจัดทําแผนชุมชน    แผนชุมชน    ในการจัดทําแผนชุมชน ร้อยละ 80

   จํานวน 80 คน ของเป้าหมาย

4 โครงการสร้างเครือข่าย 1.เพื่อฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะ  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น    นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของ 1.ผู้ประกาศข่าวประจําหมู่บ้าน ฝึกอบรม    สามารถนําความรู้ความเข้าใจ และงบประมาณ

   จังหวัดตาก และทัศนศึกษาดูงาน    และชุมชน ไม่น้อยกว่า    ในข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

   นอกสถานที่ 2.สื่อมวลชน นักหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ร้อยละ 80    การบริการสาธารณะที่อยู่ใน

2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน    /ท้องถิ่น, ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์, ผู้สื่อข่าว ของเป้าหมาย    อํานาจหน้าที่ของ อปท.

   ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ   เคเบิ้ลทีวี,และนักจัดรายการ 2.มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

   สาธารณะที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ    วิทยุชุมชน    ในท้องถิ่นที่ดี

   อปท. ให้แก่นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น 3.บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ

3.เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความ    รัฐวิสาหกิจ และอปท.ที่รับผิดชอบ

   สัมพันธ์ระหว่างนักประชาสัมพันธ์    งานด้านประชาสัมพันธ์ 

   ท้องถิ่น และอบจ.ตาก    จํานวน 60 คน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้และ  - จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนเกิดความ สํานักปลัดฯ

    เข้าใจถึงโทษภัยจากยาเสพติด    โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรม    ตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบ

2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้และ    กิจกรรม จํานวน 300 คน ไม่น้อยกว่า    ของยาเสพติด

   เห็นถึงความสําคัญของวันต่อต้าน ร้อยละ 80 2.เยาวชนมีเวทีในการแสดงออก

   ยาเสพติดโลก ของเป้าหมาย    ถึงความสามารถ รู้จักใช้เวลาว่าง

3.เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจถึง    ให้เกิดประโยชน์

   นโยบาย และเกิดความเชื่อมั่น 3.กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจ

   ในการดําเนินงานของรัฐบาล    นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนัก    ของรัฐบาล

   ถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง 4.ทุกภาคส่วนเกิดการตระหนัก

   และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน    ถึงปัญหายาเสพติด

   แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

6 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ สํานักงาน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น    การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง    ผู้นําท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ฝึกอบรม    ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการ เลขานุการ

จังหวัดตาก    และพัฒนาชุมชน    กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า    พัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน อบจ.

2.เพื่อให้นําความรู้และประสบการณ์    และประชาชน ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และ

   ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น    จํานวน 730 คน ของเป้าหมาย    ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้

   มาปรับใช้ให้เหมาะสมและเป็น    ท้องถิ่นอื่น สามารถนํามาปรับใช้

   ประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตนเอง    ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น

   ของตนเอง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการองค์การบริหารส่วน 1.เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่  - จัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรม 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนรับรู้ถึงบทบาท สํานักงาน

จังหวัดตากพบประชาชน    ประชาสัมพันธ์งานของ อบจ.ตาก    อบจ.ตาก พบประชาชน ฝึกอบรม/    ของ อปท. ในระดับตําบล เลขานุการ

   ให้ประชาชนเข้าถึงบทบาทหน้าที่    ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรม    ระดับจังหวัด มากยิ่งขึ้น อบจ.

   ของ อปท. ในระดับตําบล ระดับ    ทั้ง 9 อําเภอ ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนได้รับความรู้

   จังหวัด และเข้าใจกระบวนการ    จํานวน 1,800 คน ร้อยละ 80    ในด้านต่างๆ เช่น การดูแล

   ทํางานร่วมกันของท้องถิ่น ท้องที่ ของเป้าหมาย    สุขภาพ ด้านกฎหมาย

2.เพื่อพัฒนา เพิ่มโอกาส ลดความ    ด้านการเกษตร เพื่อนําไปใช้

   เหลื่อมล้ําทางสังคมให้แก่ประชาชน    ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 3.ประชาชนในระดับตําบล

   ความเจริญ ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูล    เกิดความใกล้ชิด กับ อบจ. 

   ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อนําไป    ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด 

   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง    รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ อบจ.

3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาส 4.เกิดความร่วมมือระหว่าง 

   พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    อบจ.ตาก และหน่วยงานภาครัฐ

   และมีกิจกรรมร่วมกันกับ อบจ.ตาก    ในการบูรณาการ การทํางาน

4.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและปลูกจิต    ร่วมกัน

   สํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่น

   เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

   ท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 

   พึ่งพาตนเองได้

155

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหลัก 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้  - จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สํานักงาน

ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม    ความเข้าใจการเมืองการปกครอง    ในเขตจังหวัดตาก ฝึกอบรม    ในระบอบประชาธิปไตยอันมี เลขานุการ

ของประชาชน    ระบอบประชาธิปไตยอันมี    จํานวน 500 คน ไม่น้อยกว่า    พระมหากษัตริย์เป็นประมุข อบจ.

   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 80 2.สามารถสร้างความสนใจ

2.เพื่อสร้างเสริมประชาชน ของเป้าหมาย    และความสําคัญต่อการเมือง

   มีทัศนคติและความเข้าใจที่ดีต่อ    การปกครองมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง

   การปกครองระบอบประชาธิปไตย    ติดตาม ความเคลื่อนไหวทัน

3.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม    สถานการณ์ปัจจุบัน

   และเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 3.ประชาชนในจังหวัดตาก 

   ในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน    มีทัศนคติและความเข้าใจ

   ของระบอบประชาธิปไตย    ที่ดีต่อการปกครองในระบอบ

4.เพื่อธํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย    ประชาธิปไตยอันมีพระมหา

   และอํานาจอธิปไตยของปวงชน    กษัตริย์เป็นประมุข

   ชาวไทย และนํามาซึ่งความผาสุก

   ของประเทศชาติ

5.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน

   มีความมั่นใจ และมีศักยภาพ

   ในการเข้าร่วมทางการเมือง

6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000  -  -  -
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รวม  8  โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



    3.4 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเงินบํารุงสมาคม  - เพื่อให้สมาคมองค์การบริหารส่วน  - เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนกิจกรรม  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สํานักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด    จังหวัดแห่งประเทศไทย สามารถ    มีแนวทาง/ทิศทางในการพัฒนา ที่สมาคม อบจ.    มีแนวทาง/ทิศทางการพัฒนา เลขานุการ

แห่งประเทศไทย    ดําเนินงาน/กิจกรรมในการหา    ที่สอดคล้องกันทั้งประเทศ แห่งประเทศไทย    ดําเนินงานที่สอดคล้องกับ อบจ.

   แนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร    จํานวน 1 ครั้ง ดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น 

   ส่วนจังหวัด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  -  -  -
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รวม  1  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

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

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ฝึกอบรม    การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย

   ผสมผสาน ของพระบาทสมเด็จ    พอเพียง และศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า    การทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชี

   พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล    ให้เกษตรกร จํานวน 100 คน ร้อยละ 80    ต้นทุน

   อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ของเป้าหมาย 2.ประชาชนได้น้อมนําและยึดหลัก

   และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร    การดํารงชีวิตตามแนวทางหลัก

   รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    ยั่งยืน

2.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

3.เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

   หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

4.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

   "ตามอัธยาศัย" ด้านเศรษฐกิจ

   พอเพียง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 2 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว     

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน  - จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ สํานักปลัดฯ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    สร้างอาชีพให้กับประชาชน    จํานวน 200 คน ฝึกอบรม และทักษะในการพัฒนาอาชีพ

(AEC) 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

   ความรู้ ทักษะในการประกอบ ร้อยละ 80 พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคม

   อาชีพ ของเป้าหมาย เศรษฐกิจอาเซียน

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

กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร    ความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ    และศึกษาดูงานให้กับ ฝึกอบรม    และเพิ่มพูนทักษะในการ

จังหวัดตาก 2.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง    เกษตรกร และเครือข่าย  ไม่น้อยกว่า    ประกอบอาชีพ

   แก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย    กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร ร้อยละ 80 2.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพมีความ

   กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร    จํานวน 350 คน ของเป้าหมาย    เข้มแข็งสามรถพึ่งพาตนเองได้

4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ 1.จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้ประกอบการ OTOP/ สํานักปลัดฯ

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP    ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ    OTOP/ชุมชน จํานวน 90 คน ฝึกอบรม    ชุมชน ได้รับการพัฒนาภัณฑ์ให้

ตามนโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน"    ภัณฑ์ของตนเอง ให้ได้มาตรฐาน 2.สนับสนุนการพัฒนาแปรรูป ไม่น้อยกว่า    ผลิตภัณฑ์และบรรจุได้มาตรฐาน

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ    ผลิตและบรรจุภัณพ์ ร้อยละ 80 2.เครือข่ายมีความเข้มแข็งและ

   OTOP/ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ 3.สนับสนุนการตลาด ของเป้าหมาย    สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  และผลิตภัณฑ์    ประสบการณ์

3.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ/ชุมชน บรรจุภัณฑ์ได้รับ 3.ผู้ประกอบการ/ชุมชน 

   ให้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ การพัฒนา    สามารถเพิ่มมูลค่าและยกระดับ

   เทคโนโลยีและนวัตกรรม    ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000  -  -  -
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รวม  4  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

    4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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

   ของฝากของที่ระลึก ฯลฯ    และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    ของที่ระลึกฯลฯ ที่ทันสมัย

   ที่ทันสมัย    จํานวน 5,000 ฉบับ 2.นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง

2.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล    ท่องเที่ยวของจังหวัดตาก 

   การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก    และมาท่องเที่ยวจังหวัดตาก

   เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ    เพิ่มมากขึ้น

   หลากหลาย มีคุณภาพ

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

ด้านบริการการท่องเที่ยว    ด้านท่องเที่ยว ฯลฯ  มีความรู้ด้าน    การท่องเที่ยว ฝึกอบรม    ด้านท่องเที่ยว  มีความรู้ 

   การบริการท่องเที่ยว และนํามา    จํานวน 100 คน ไม่น้อยกว่า    ความเข้าใจ ในการบริการ

   ปรับใช้กับองค์กร และหน่วยงาน ร้อยละ 80    นักท่องเที่ยว และนํามาปรับใช้

   ของตน ให้เป็นที่ประทับใจ ของเป้าหมาย    กับองค์กร และหน่วยงานของตน 

   นักท่องเที่ยว    ให้เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก 1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า  - ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู้ชม 1.ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วม สํานักปลัดฯ

งานตากสินมหาราชานุสรณ์    ตากสินฯ และระลึกถึงพระมหา    มวยคาดเชือก งานตากสินฯ กิจกรรม    เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า

   กรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสิน    ผู้เข้าชมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า    ตากสิน และระลึกถึงพระมหา

   มหาราชในการกอบกู้เอกราช    จํานวน 12,000 คน ร้อยละ 80    กรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสิน

   ทําให้ประเทศไทยดํารงเอกราช ของเป้าหมาย    มหาราชในการกอบกู้เอกราช 

   มาจนทุกวันนี้    ทําให้ประเทศไทยดํารงเอกราช

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ    มาจนทุกวันนี้

   จังหวัดตาก สร้างความหลากหลาย 2.นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลา

   ในการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว    ท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์และ

   สามารถใช้เวลาท่องเที่ยวได้อย่าง    คุ้มค่ามากที่สุด สามารถดึงดูด

   สมบูรณ์และคุ้มค่ามากที่สุด    นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดตาก 

3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน    และต่างจังหวัดให้มาท่องเที่ยว

   ศิลปะมวยไทยและมวยคาดเชือก    จังหวัดตากมากยิ่งขึ้น

   ให้รู้จักแพร่หลาย เป็นเอกลักษณ์ 3.ศิลปะมวยไทยและมวย

   ของจังหวัดตากสืบไป    คาดเชือก เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

   เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก

   ตลอดไป
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการรถไฟนําเที่ยว 1.เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ 1.ให้บริการรถไฟนําเที่ยวกับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1.นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว สํานักปลัดฯ

   นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองตาก   ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว    เมืองตาก ได้รับความสะดวกในการ

   และบริเวณใกล้เคียง อันจะทําให้    นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า    เที่ยวชมเมืองตาก ใช้เวลาท่องเที่ยว

   นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว    หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ ร้อยละ 80    เมืองตาก มีเวลาซื้อสินค้าและ

   เมืองตากนานขึ้นและมีเวลาซื้อสินค้า    ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตาก ของเป้าหมาย    บริการอื่นนานขึ้น

   และบริการอื่น    และพื้นที่ใกล้เคียง 2.ทําให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก

2.เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก    ตามประกาศของ อบจ.ตาก    มีความภาคภูมิใจสถานที่ท่องเที่ยว

   มีความภาคภูมิใจสถานที่ท่องเที่ยว    จํานวน 2,000 คน    ในพื้นที่ของตน มีส่วนร่วมและ

   ในพื้นที่ของตน มีส่วนร่วมและให้ 2.จัดทําจุดจอด รับ - ส่ง    ให้บริการนักท่องเที่ยว

   บริการนักท่องเที่ยว    และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 3.ทําให้เยาวชน ประชาชน

3.เพื่อให้เยาวชน ประชาชนสามารถ    การให้บริการรถไฟนําเที่ยว    สามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ

   ให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม    บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้า    กิจกรรมรถไฟนําเที่ยว และแหล่ง

   รถไฟนําเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว    ตากสินมหาราช    ท่องเที่ยวที่เป็นเส้นทางผ่าน 

   ที่เป็นเส้นทางผ่าน หรือจุดแวะรถไฟ    หรือจุดแวะรถไฟนําเที่ยวได้อย่าง

   นําเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่าง    ถูกต้อง เป็นที่ชื่นชอบของ

   ถูกต้อง และเป็นที่ชื่นชอบของ    นักท่องเที่ยว

   นักท่องเที่ยว 4.ทําให้ประชาชนมีรายได้จาก

4.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จาก    การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

   การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการจัดกิจกรรมและสื่อวีดีทัศน์ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 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

6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  - จัดฝึกอบรมด้านบริการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ทําให้ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ สํานักปลัดฯ

ชุมชนแบบนวัตวิถี    ทางการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ    การท่องเที่ยว ให้กับ ฝึกอบรม    ในชุมชนท่องเที่ยว มีความรู้

   และเป็นเจ้าบ้านที่ดี    ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า    ความเข้าใจ ในการสร้างนวัตกรรม

2.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ    ในชุมชนท่องเที่ยว ร้อยละ 80    และวิถีชีวิตในชุมชนของตนเอง 

   ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว    ผู้สังเกตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ ของเป้าหมาย    ให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

   ในชุมชน รองรับการตลาด    จํานวน 100 คน    เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

   ท่องเที่ยวชุมชน    มั่นคง ยั่งยืน ให้กับชุมชน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น 1.เพื่อให้นักศึกษานักเรียนเด็กและ  - ฝึกอบรมให้ความรู้ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ สํานักปลัดฯ

   เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    แก่เด็ก และเยาวชน ฝึกอบรม    ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่

   สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตาก    จํานวน 360 คน ไม่น้อยกว่า    ท่องเที่ยวของจังหวัดตาก

2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานักเรียน ร้อยละ 80 2.เด็กและเยาวชนมีความรักและ

   เด็กและเยาวชนมีความรักและหวง ของเป้าหมาย    หวงแหนในถิ่นบ้านเกิด ผ่านการ

   แหนในถิ่นบ้านเกิดผ่านการเรียนรู้ใน    เรียนรู้ในลักษณะการพูด 

   ลักษณะการพูดการแสดงออกต่อหน้า    การแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

   สาธารณชนหรือแขกผู้มาเยือน    หรือแขกผู้มาเยือน

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 1.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด 1.ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์และ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ  - ประชาชนในพื้นที่สามารถ สํานักปลัดฯ

ด้านการท่องเที่ยวอุทยานธรณี    มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม    สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน จํานวน    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด

ไม้กลายเป็นหินตาก    จากการท่องเที่ยวท้องถิ่น    อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหิน นักท่องเที่ยว    มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

2.เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   จังหวัดตาก เพิ่มขึ้น    เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว

   อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหิน 2.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ใน    เพิ่มขึ้น

   จังหวัดตาก   รูปแบบต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ

  ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อ

   สารสนเทศ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  - จัดหาผู้นําสอนเต้นแอโรบิค 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ผู้มาร่วมกิจกรรมได้เต้นแอโรบิค กองการ

การออกกําลังกาย    ความเข้าใจเกี่ยวกับการเต้นแอโรบิค    จํานวน 1 คน กิจกรรม    ที่ถูกวิธี และใช้เวลาว่างให้เกิด ศึกษาฯ

   ให้เกิดความถูกต้องพร้อมทั้ง    จํานวน 12 เดือน ไม่น้อยกว่า    ประโยชน์การดูแลรักษาร่างกาย

   สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 80    ให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจาก

   และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    จํานวน 6,000 คน ของเป้าหมาย    โรคภัยต่างๆ 

10 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา  - เพื่อส่งเสริมความรู้ในการเล่นกีฬา  - ฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนและเยาวชนทั่วไป กองการ

ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา    ขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ประชาชนและ    ขั้นพื้นฐาน จํานวน 50 คน ฝึกอบรม    มีความรู้ความเข้าใจกฏ กติกา ศึกษาฯ

เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก    เยาวชนทั่วไป ให้เกิดทักษะ    เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน้ํา ไม่น้อยกว่า    และมีทักษะการเล่นกีฬา

   การเล่นกีฬา กฎ กติกาที่ถูกต้อง    เทควันโด ฯลฯ ร้อยละ 80    ที่ถูกต้อง

   เพื่อนําไปสู่ความชํานาญ ของเป้าหมาย

   ในการเล่นกีฬา

11 โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชน  - จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครั้ง  - นักเรียน เยาวชน ประชาชนได้ กองการ

เยาวชน หรือประชาชนระดับอําเภอ    ประชาชนพัฒนาการเล่นกีฬา    ทุกประเภท ประกอบด้วย    แสดงออกถึงความสามารถของ ศึกษาฯ

   ตั้งแต่พื้นฐาน เป็นแนวทาง    นักเรียน เยาวชน ประชาชน    ตนเอง  และส่งเสริมให้เข้าสู่การ

   การพัฒนาเข้าสู่การเล่นกีฬา    ในอําเภอ 9 อําเภอ    แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

   ระดับชาติต่อไป
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการการส่งเสริมจัดกิจกรรม  - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมยกย่องเชิดชู  - นักกีฬา  หน่วยงาน  หรือผู้ที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง  - นักกีฬา  หน่วยงาน หรือผู้ที่ให้ กองการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทําชื่อเสียง    เกียรติแก่ผู้ที่ทําชื่อเสียงและผู้ที่ให้    ให้การสนับสนุนด้านกีฬาที่ทํา    การสนับสนุนมีขวัญและกําลังใจ ศึกษาฯ

ผู้ให้การสนับสนุนหรือทําประโยชน์    การสนับสนุนหรือทําประโยชน์    ชื่อเสียงให้จังหวัดตาก ในแต่ละ    ในการเข้าร่วมแข่งขันแต่ละครั้ง 

ด้านกีฬาของจังหวัดตาก    ด้านกีฬาของจังหวัดตาก เพื่อเป็น    ชนิดกีฬาที่ได้รับรางวัลในระดับ เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

    ขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําประโยชน์    ต่างๆ ในแต่ละชนิดกีฬา

   ในการพัฒนาตน    ปีละ 1 ครั้ง

13 โครงการแข่งขันกีฬา  อบจ.ตากคัพ  - เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังทักษะ  - จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จํานวนครั้ง  - ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วม กองการ

(รวมทุกประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน    การเล่นกีฬา ให้แก่เยาวชน    ตลอดปีงบประมาณ ในการพัฒนาด้านกีฬา พร้อมมี ศึกษาฯ

ตลอดปี)    ประชาชนในจังหวัดตาก    เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ทักษะด้านกีฬา เพิ่มมากขึ้น

   ได้ออกกําลังกายให้มีสุขภาพ    เทควันโด การแข่งขัน 

   ร่างกายแข็งแรง    เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฯลฯ

5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000  -  -  -
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แบบ ผ. 02

    4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนาม  - 'เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬา  - สนามกีฬาในองค์การบริหาร 8,700,000 24,000,000 10,500,000 -  - จํานวนแห่ง  - สนามกีฬามีมาตรฐานพร้อม กองการ

กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ให้ได้มาตรฐาน รองรับการให้บริการ    ส่วนจังหวัดตาก    รองรับการใช้บริการ และรองรับ ศึกษาฯ

   แก่ผู้มาใช้สนามกีฬาและรองรับ    การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

   การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

2 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  1.เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์  - ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและ 500,000 - - - - จํานวนแห่ง 1.ผู้มาใช้บริการสนามกีฬาได้รับ กองการ

  ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ    เสียงตามสาย จํานวน 20 จุด    ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ ศึกษาฯ

   สนามกีฬา    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2.เพื่อขยายจุดแพร่สัญญาณ 2.มีจุดกระจายสัญญาณครอบคุม

   เสียงตามสายให้ชัดเจน    ทั่วพื้นที่สนามกีฬา

   ครอบคลุม

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1.เพื่อรองรับการให้บริการแก่ 1.ปรับปรุงระบบไฟพร้อมเปลี่ยน - 26,000,000 - - - จํานวนแห่ง 1.สนามกีฬามีมาตรฐานในการ กองการ

สนามฟุตบอล 1    ผู้มาใช้บริการ สนามกีฬา    หลอดไฟสปอร์ตไลท์เสาสูง    รองรับผู้มาใช้บริการและ ศึกษาฯ

   และรองรับการแข่งขันกีฬา    เป็น LED ขนาด 2,000 วัตต์    การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

   ในระดับต่างๆ 2.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน 2.สนามกีฬามีความปลอดภัย

2.เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้    อาคารสนามฟุตบอล 1

   บริการสนามกีฬา

167
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน  - ติดตั้งสนามฟุตบอล ๑ แห่ง 500,000 - -  - - จํานวนแห่ง 1.ทรัพย์สินทางราชการ และผู้ใช้ กองการ

   ของทางราชการ และผู้มาใช้บริการ    โรงพละศึกษาฯ 1 แห่ง    บริการสนามกีฬาองค์การบริหาร ศึกษาฯ

   สนามกีฬา องค์การบริหาร    สระว่ายน้ํา ๑ แห่ง    ส่วนจังหวัดตาก เกิดความปลอดภัย

   ส่วนจังหวัดตาก    ศูนย์ออกกําลังกาย 2.ลดการเกิดเหตุร้ายในพื้นที่สนาม

2.เพื่อเป็นการป้องปรามการก่อ    (ฟิสเนต ๑ แห่ง)    กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

   เหตุร้ายในพื้นที่สนามกีฬา    รวมทั้งหมด 4 ชุด ๆละ 8 ตัว

5 โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง 1.เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ 1.เปลี่ยนพื้นสนามตามมาตรฐาน  -  - - 15,000,000 - จํานวนแห่ง 1.มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพื่อ กองการ

   สนามกีฬาและรองรับการแข่งขัน 2.ตีเส้นและทาสีพื้นสนามตะกร้อ    รองรับการแข่งขันกีฬาใน ศึกษาฯ

   กีฬาในระดับต่างๆ    สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล    ระดับต่างๆ

2.เพื่อปรับปรุงและรักษาทรัพย์สิน 3.ปรับปรุงสนามฟุตซอลตามมาตร 2.ทรัพย์สินทางราชการได้รับการ

   ของทางราชการ    ฐานการแข่งขัน โดยการติดตั้ง    รักษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

3.เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ    พื้นยางสังเคราะห์เคลือบด้วย 3.เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้

   สนามกีฬา    สารอะคริลิค พร้อมตีเส้น    บริการสนามกีฬา

4.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสนาม

   กลางแจ้ง

6 โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ํา 1.เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ 1.ปรับปรุงพื้นกระเบื้องภายใน  -  - - 10,000,000  - จํานวนแห่ง 1.มีสระว่ายน้ําที่ได้มาตรฐานเพื่อ กองการ

   สระว่ายน้ํา และรองรับการแข่งขัน    สระว่ายน้ํา    รองรับการแข่งขันกีฬาใน ศึกษาฯ

   กีฬาในระดับต่างๆ 2.ปรับปรุงพื้นรอบๆบริเวณสระว่ายน้ํา    ระดับต่างๆ

2.เพื่อปรับปรุงและรักษาทรัพย์สิน 3.ปรับปรุงห้องอาบน้ําและห้องน้ํา 2.ทรัพย์สินทางราชการได้รับการ

   ของทางราชการ 4.ปรับปรุงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า รักษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

3.เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 5.ปรับปรุงระบบน้ํา 3.เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้

   สระว่ายน้ํา 6.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร    บริการสระว่ายน้ํา
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส 1.เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการสนาม 1.ติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ - - - - 3,000,000 จํานวนแห่ง 1.มีสนามเทนนิสที่ได้มาตรฐาน กองการ

   เทนนิส และรองรับการแข่งขัน    เคลือบด้วยสารอะคริลิค    เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาใน ศึกษาฯ

   กีฬาในระดับต่างๆ    พร้อมตีเส้นคอร์ดสนาม    ระดับต่างๆ

2.เพื่อปรับปรุงและรักษาทรัพย์สิน    ตามมาตรฐานสนามเทนนิส 2.ทรัพย์สินทางราชการได้รับการ

   ของทางราชการ    จํานวน 6 คอร์ด    รักษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

3.เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 2.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3.เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้

   บริการสนามเทนนิส    ภายในสนาม    บริการสนามเทนนิส

9,700,000 50,000,000 10,500,000 25,000,000 3,000,000  -  -  -
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แบบ ผ. 02

4.4 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก 1.เพื่อลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี 1.จัดฝึกอบรมการปลูกพืชผัก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรได้รับความรู้และผลิต สํานักปลัดฯ

ปลอดภัยจากสารพิษ 2.เพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพดีและ    ปลอดภัยจากสารพิษ ฝึกอบรม    พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ

   ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยสําหรับ    จํานวน 300 คน ไม่น้อยกว่า    เพิ่มขึ้น

   ผู้บริโภค 2.สนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิต ร้อยละ 80 2.เป็นต้นแบบในการผลิตพืชผัก

3.เพื่อส่งเสริมการตลาดและพัฒนา    และจําหน่ายพืชผักปลอดภัย ของเป้าหมาย    ปลอดสารพิษให้เกษตรกร

   บรรจุภัณฑ์ของพืชผักปลอดภัย    จากสารพิษ    ที่สนใจเรียนรู้

   จากสารพิษ 3.สนับสนุนการตลาดและ 3.มีสถานที่ผลิตและจําหน่าย

   บรรจุภัณฑ์    พืชผักปลอดสารพิษ

2 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 1.จัดฝึกอบรมส่งเสริมการผลิต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต สํานักปลัดฯ

เพื่อการเกษตรยั่งยืน    ในภาคการเกษตร    ปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 100 คน ฝึกอบรม    ในภาคการเกษตร

2.เพื่อลดต้นทุนในภาคการเกษตร 2.สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 2.เกษตรกรนําปรัชญาเศรษฐกิจ

3.เพื่อรักษาสภาพดินให้มีความ    เพื่อการเกษตรผู้ผลิตจําหน่าย ร้อยละ 80    พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน

   อุดมสมบรูณ์    พืชผักจากเกษตรอินทรีย์ ของเป้าหมาย 3.เป็นต้นแบบในการปลูกผัก

   เกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกร

   ที่สนในเรียนรู้
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการภูมิปัญญาไทยทํานา 1 ไร่ 1.เพื่อน้อมนําแนวทางตามหลัก 1.จัดฝึกอบรม จํานวน 100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรได้สืบสานหลักปณิธาน สํานักปลัดฯ

ได้เงิน 1 แสนบาท    ของพระราชดําริของพระบาท 2.สนับสนุนการจัดทําแปลงนา
เกษตร

ฝึกอบรม    ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

   สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    เกษตรผสมผสาน ปีละ 10 แปลง ไม่น้อยกว่า    มหาภูมิพลอดุยเดช และน้อมนํา

   อดุลยเดชในการใช้พื้นที่ให้เกิด 3.สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อม ร้อยละ 80    แนวพระราชดําริมาใช้ในการปฏิบัติ

   ประโยชน์สูงสุดโดยเพิ่มประสิทธภาพ    ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนย้าย ของเป้าหมาย 2.เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

   ของการผลิตจากผลผลิตทางการ    เพื่อปรับพื้นที่แปลงนา    สามารถนําความรู้ไปปฏิบัตจริง

   เกษตรโดยใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจ 4.สนับสนุนปัจัยการผลิต วัสดุ จํานวนแปลงนา    ในพื้นที่ของตนเองได้ อย่างเป็น

   พอเพียง    อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ พันธ์สัตว์ต่างๆ ที่สนับสนุน    รูปธรรม เกษตรกรสามารถเพิ่ม

2.เพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพดี 5.สนับสนุนการพัฒนาแปรรูป    ประสิทธิภาพทางการเกษตร

   และผลผลิตที่ได้ปลอดสารเคมี    ผลผลิต และบรรจุภัณฑ์    สามารถเพิ่มประสิทธภาพในการ

3.เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมในด้าน 6.สนับสนุนตลาด    ผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น

   แนวคิดและกระบวนการทํานา 7.สนับสนุนศูนย์เรียนรู้

   รูปแบบใหม่ที่สามารถเพิ่มรายได้    ภูมิปัญญาไทย

และลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน 8.กิจกรรมแปลงนา เช่น

4.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คน    เกี่ยวข้าว หว่านกล้า ฯลฯ

   ในพื้นที่ได้เกิดการเรียนรู้ 

   แลกเปลี่ยนและต่อยอดเป็นกลุ่ม

   เครือข่ายทางด้านอาชีพ

   การเกษตรกรรมได้
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน 1.เพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงโคขุน  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนได้รับ สํานักปลัดฯ

จังหวัดตาก    แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นที่    แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ฝึกอบรม    ความรู้ในการเลี้ยงโคขุนที่ถูกวิธี

   จังหวัดตาก    จํานวน 100 คน ไม่น้อยกว่า    และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบ

2.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ ร้อยละ 80    อาชีพ

   เลี้ยงโคขุนเพิ่มมากขึ้น และ ของเป้าหมาย 2.เกษตรกรมีการเลี้ยงโคขุน

   เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง รายได้    เพิ่มมากขึ้น และเกษตรกร

   เพิ่มขึ้น    มีอาชีพมั่นคง รายได้เพิ่มขึ้น

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000  -  -  -
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แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 1.เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 1.การจัดประชุมฯและการติดตาม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนครั้ง 1.มีการจัดการศูนย์กําจัดขยะ กองสาธารณสุข

และของเสียอันตรายชุมชน    ในจังหวัดตาก    ผลความก้าวหน้าของโครงการ ในการประชุม    มูลฝอยรวม และของเสียอันตราย

2.สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ    จํานวน 100 คน    ชุมชนที่ถูกวิธี

   มูลฝอยรวมและของเสียอันตราย 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยก จํานวนผู้เข้าร่วม 2.สามารถลดปริมาณขยะ

   ชุมชน    และการทิ้งขยะมูลฝอยและของ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า    มูลฝอยรวมและของเสียอันตราย

   เสียอันตราย จํานวน 80 คน ร้อยละ 80ของเป้าหมาย    ในจังหวัดตาก

3.การจ้างเหมากําจัดของเสีย จํานวนครั้ง

   และอันตราย จํานวน 2 ครั้ง ในการจ้างเหมาฯ

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - เจ้าหน้าที่ อปท. แกนนําหมู่บ้าน กองสาธารณสุข

การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน    ให้กับเจ้าหน้าที่ อปท./ชุมชน/    แกนนําหมู่บ้าน/ชุมชน ฝึกอบรม    /ชุมชน มีความรู้ เข้าใจในการ

   ประชาชน ในการบริหารจัดการ    เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่า    คัดแยกขยะมูลฝอย และนําไป

   ขยะมูลฝอยในชุมชน และนําไป    จํานวน 80 คน ร้อยละ 80    ปฏิบัติใน หมู่บ้าน/ชุมชน 

   ปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างเป็น ของเป้าหมาย    อย่างเป็นรูปธรรม

   รูปธรรม

2.เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

   การคัดแยกขยะอย่างครบวงจร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 



แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจัดการขยะแบบ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกการอบรม  - ฝึกอบรมให้กับนักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กองสาธารณสุข

การมีส่วนร่วม ตามหลัก 3RS    ได้รับความรู้การคัดแยกขยะ    และประชาชน ในพื้นที่ ฝึกอบรม    มีความรู้ และความเข้าใจ

   โดยใช้หลัก ๓Rs คือการใช้น้อย    จังหวัดตาก  ไม่น้อยกว่า    ในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 

   ใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่     จํานวน 100 คน ร้อยละ 80    ๓Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ํา  

2.เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน ของเป้าหมาย    และนํากลับมาใช้ใหม่

   เป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ 2.ชุมชน โรงเรียน เป็นต้นแบบ

   ก่อนทิ้ง    ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

   ตามหลัก 3Rs

4 โครงการอบรมและส่งเสริม 1.เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้กับ  - ฝึกอบรมให้ความรู้กับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กองสาธารณสุข

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น    สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก    อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก ฝึกอบรม    มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร

รักษ์โลก (อถล.)    (อถล.) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล    (อถล.) องค์กรปกครองส่วน ไม่น้อยกว่า    จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

   และมูลฝอย การปกป้องและรักษา    ท้องถิ่น และส่วนราชการ ร้อยละ 80 2.เกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครอง

   สิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น    จังหวัดตาก  ของเป้าหมาย    ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน 

2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับ อปท.    จํานวน 100 คน    และเครือข่าย (อถล.) เพื่อดําเนินการ

   ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย    เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

   (อถล. ) เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ    และมูลฝอย การปกป้องและรักษา

   การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย    สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม

   การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการสร้างจิตสํานึกในการใช้ 1.เพื่อสร้างจิตสํานึก และเปลี่ยน  - ฝึกอบรมให้ความรู้กับ เด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เด็ก นักเรียน เยาวชน กองสาธารณสุข

ทรัพยากรแทนภาชนะบรรจุโฟม    พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร    นักเรียน เยาวชน ประชาชน ฝึกอบรม    ประชาชนผู้สนใจ และอบจ.ตาก 

และพลาสติก    ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อ    ผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า    สามารถการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

   สุขภาพแทนภาชนะบรรจุโฟม    อบจ.ตาก จํานวน 100 คน ร้อยละ 80    ในการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อ

   และพลาสติก ของเป้าหมาย    สิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพแทน

2.เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะ    ภาชนะบรรจุโฟมและพลาสติก

   โลกร้อน และลดการใช้ทรัพยากร 2.สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลด

   ซึ่งเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม    ภาวะโลกร้อน และลดการใช้

   ทรัพยากร ซึ่งเป็นผลเสียต่อ

   สิ่งแวดล้อม 

6 โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ 1.เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ 1.ชุมชนฝั่งตะวันออก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1.เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถ กองสาธารณสุข

ครัวเรือน    การคัดแยกขยะในครัวเรือน    จํานวน 1 ชุมชน/หมู่บ้าน  ชุมชน/หมู่บ้าน    ถ่ายทอดความรู้และทักษะ

   จากต้นทาง  เพื่อให้เป็นต้นแบบ 2.ชุมชนฝั่งตะวันตก    ในการคัดแยกประเภทขยะ

   ในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป    จํานวน 1 ชุมชน/หมู่บ้าน    สู่ชุมชนอื่นๆ

2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3.ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน จํานวนผู้เข้าร่วม 2.ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้

   มีความรู้ความเข้าใจในการ    ในการบริหารจัดการขยะ ฝึกอบรม    ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

   บริหารจัดการขยะประเภทต่างๆ    ประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี ไม่น้อยกว่า    ขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 

   อย่างถูกวิธี    จํานวน  100 คน ร้อยละ 80    ทําให้ปริมาณขยะลดลง 

ของเป้าหมาย    และรักษา สิ่งแวดล้อม 

   อย่างเป็นรูปธรรม

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000  -  -  -
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แบบ ผ. ๐2

    5.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสร้างจิตสํานึกในการ 1.เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ  - ดําเนินการฝึกอบรม/ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.เยาวชน/ผู้นําชุมชน/ สํานักปลัดฯ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ    ศึกษาดูงานให้กับ เยาวชน/ ฝึกอบรม    ประชาชน มีจิตสํานึกสํานึก

และสิ่งแวดล้อม    และสิ่งแวดล้อมให้กับ เยาวชน    ผู้นําชุมชน /ประชาชน  ไม่น้อยกว่า    ด้านการอนุรักษ์และการใช้

   /ผู้นําชุมชน/ประชาชน    ในพื้นที่จังหวัดตาก ร้อยละ 80    ประโยชน์จากทรัพยากร

2.เพื่อให้เยาวชน/ผู้นําชุมชน/    จํานวน 80 คน ของเป้าหมาย    ธรรมชาติและสื่งแวดล้อม

   ประชาชน สามารถพัฒนา    อย่างยั่งยืน

   ศักยภาพของตนเอง และสามารถ 2.เยาวชน/ผู้นําชุมชน/

   นําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและ    ประชาชนสามารถพัฒนา

   เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง    ศักยภาพของตนเอง และนํา

3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม    ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและ 

   ในกระบวนการทํางานด้าน    เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 3.เยาวชน/ผู้นําชุมชน/ 

   การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    ประชาชน เกิดการมีส่วนร่วม

   ในกระบวนการทํางานด้าน

   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

   การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป
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งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป่าชุมชน 1.เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.คณะกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่ สํานักปลัดฯ

จังหวัดตาก    เครือข่ายป่าชุมชน หมู่บ้าน ตําบล    ให้กับคณะกรรมการเครือข่าย ฝึกอบรม    จังหวัดตากมีการบริหารจัดการ

   อําเภอ และจังหวัด ให้มีความรู้    ป่าชุมชนจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า    ป่าชุมชน ในรูปแบบเครือข่าย

   ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร    จํานวน 70 คน ร้อยละ 80 2.คณะกรรมการป่าชุมชนได้

   จัดการป่าชุมชน ของเป้าหมาย    แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ    บริหารจัดการป่าชุมชน

   บริหารจัดการป่าชุมชนอื่น    ในรูปแบบเครือข่ายกับเครือข่าย

   ที่ประสบความสําเร็จ    ป่าชุมชนระดับจังหวัดอื่น

   ที่ประสบความสําเร็จ

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1.เพื่อปกป้องและบํารุงรักษา  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สํานักปลัดฯ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ    พันธุกรรมพืช    และสร้างจิตสํานึกในการ ฝึกอบรม 2.ได้รวบรวมพันธุ์พืช สมุนไพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2.เพื่อสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช    อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไม่น้อยกว่า    ในท้องถิ่น

สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก 3.เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์    ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร้อยละ 80 3.เป็นศูนย์เผยแพร่และข้อมูล

   พันธุกรรมพืช    จํานวน 70 คน ของเป้าหมาย    ให้ผู้ที่สนใจ

4.เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ 4.ช่วยลดภาวะโลกร้อน

   หวงแหนและเห็นคุณค่าของการ

   อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ



แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมให้ความความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนมีความรู้ด้านการ สํานักปลัดฯ

ตามศาสตร์พระราชา    ให้กับประชาชนด้วยศาสตร์    ผู้นําชุมชน และประชาชน ฝึกอบรม    จัดทําธนาคารน้ําใต้ดิน  

   พระราชา    จํานวน 70 คน ไม่น้อยกว่า    ด้วยศาสตร์พระราชา

2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนํา ร้อยละ 80 2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมน้อมนํา

   แนวพระราชดําริของ พระบาท     ของเป้าหมาย    ศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติ

   สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    ในการบริหารจัดการน้ํา 

   อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี    โดยการกักเก็บน้ําไว้ไต้ดิน 

   จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช    เพื่อการอุปโภค บริโภค 

   บรมนาถบพิตร ไปปฎิบัติเกี่ยวกับ    การปรับปรุงบํารุงดิน

   การบริหารจัดการน้ําโดยการ

   กักเก็บน้ําไว้ใต้ดิน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  -  -  -
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รวม  4  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

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. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3,142,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,142,000

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 7,570,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,570,000

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 9,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,400,000

4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 1 47,500 1 240,000 1 260,000 3 385,300 6 932,800
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รวม 6 20,112,000

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

21,044,800

รวม 5 ปี

1 47,500 3 385,300 121 240,000 1 260,000



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,092,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

   ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก    ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

   รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ

   จํานวน 1 คัน 

ใหม่ 2.รถตู้เอนกประสงค์ ไม่ต่ํากว่า 7 ที่นั่ง 2,050,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

   (ดีเซล) จํานวน 1 คัน

พ.6

ใหม่

3,142,000 0 0 0 0

35 34 21 25 8 180

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รวม



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1.รถยนต์ดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร 6,500,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

   ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก    พร้อมระบบฉีดโฟม จํานวน 1 คัน

   รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,070,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

   2,400 ซีซี  จํานวน 1 คัน

7,570,000 0 0 0 0
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1.รถเทรลเลอร์ (รถลากจูง) 6,500,000  -  -  -  - สํานักช่าง

และการโยธา    ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก    กําลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 

   รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    360 แรงม้า พร้อมหางโลเบต

   (รถกึ่งพวงแบบชานต่ํา)

   ขนาด 3 เพลา จํานวน 1 คัน

2.ครุภัณฑ์การเกษตร 1.รถตัดหญ้าไหล่ทาง แบบขับเคลื่อน 2,900,000  -  -  -  - สํานักช่าง

   4 ล้อ กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 

   90 แรงม้า จํานวน 1 คัน

9,400,000 0 0 0 0
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ประเภท วัตถุประสงค์

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์กีฬา  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1.จักรยานนั่งตรงปั่น  -  - 240,000     -  - กองการ

และนันทนาการ    ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก    จํานวน 2 เครื่อง ศึกษาฯ

   รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    ๆละ 120,000 บาท

2.เครื่องเดินวงรี จํานวน 2 เครื่อง  -  -  - 260,000     - กองการ

   ๆละ 130,000 บาท ศึกษาฯ

3.ลู่วิ่งไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง

   ๆละ 150,000 บาท  -  -  -  - 300,000    กองการ

ศึกษาฯ

2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - 47,500  - - 47,500 กองการ

   จํานวน 10 เครื่อง ศึกษาฯ

   ๆละ 9,500 บาท

2.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 37,800 กองการ

   29.5 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ศึกษาฯ

   ๆละ 18,900 บาท

0 47,500 240,000 260,000 385,300
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รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมวด ประเภท วัตถุประสงค์แผนงาน



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก                       ส่วนท่ี 4 

 

การติดตามและประเมินผล  หน้า 184 
 

ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินการโครงการ

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ว่าดําเนินการให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก เพ่ือนําไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดตาก สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ได้มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้อง
ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด
แนวทางการพิจารณา ดังน้ี     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
๓.๔  วสิัยทัศน์ 5 คะแนน 
๓.๕  กลยุทธ ์5 คะแนน 
๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
๓.๘  แผนงาน 5 คะแนน 
๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือให้ทราบว่าดําเนินการสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/       
ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณา  ดังน้ี     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย 

   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่                      
      การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 5 คะแนน 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 5 คะแนน 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
      ม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  
      5 คะแนน 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  
      5 คะแนน 
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ        
      ผลคาดว่าท่ีจะได้รับ 5 คะแนน 
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๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80คะแนน) 

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กําหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ี (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators ) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Score card Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Score card 

Model ของ Kaplan Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 

System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใชว้ิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 
(9) แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบ

ตามข้อ (1) - (10) หรือแบบผสมก็ได้ 
- เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality)  ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย 

(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
- ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
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- วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวดัได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
- ผลกระทบ (Impact) 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นการ
ติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการติดตาม
ประเมินผลและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้ดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานว่าเป็นไปตามการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ ซ่ึงจะสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสําเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลในระดับใด 
  3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีวิธี
ในการดําเนินการ ดังน้ี 

1) ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล 
1.1) ติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
1.2) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การ - 

บริหารส่วนจังหวัดตาก  
2) เครื่องมือ / ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
2.1) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน        

(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยใช้เครื่องมือ ดังน้ี 
2.1.1 ระบบสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan) 
2.1.2 แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ    ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดตาก 
   2.1.3 บัญชสีรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือนของกองคลัง 
    2.1.4 การสอบถามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ (สอบถามจาก
กองท่ีรับผิดชอบโครงการและฝ่ายพัสดุ) ระยะเวลาในการติดตาม 1 ปีงบประมาณ (ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม ของปีหน่ึง ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปี ถัดไป) โดยดําเนินการติดตามเป็นรายไตรมาส     
จํานวน 4 ครั้ง การรายงานผลการติดตามในด้านระยะเวลาและด้านค่าใช้จ่าย โดยดําเนินการรายงานผล
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง และมีการรายงานและเสนอความคิดเห็นประจําปี 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2.2) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
ดําเนินการทอดแบบประเมินความพึงพอใจ ยุทธศาสตร์ละ 500 ฉบับ และจัดเก็บส่งคืนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ภายในเดือนกันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ 

2.3) การลงพ้ืนท่ีติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในการติดตามและประเมินผล 
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2.3.1 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลในการ 
รวบรวมและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการติดตามและประเมินผล 
วิธีการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนรายงานการติดตามประเมินผล ท้ังปัญหาและอุปสรรค เสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือลงพ้ืนท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการท่ีได้รับการคัดเลือกจากแผนดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือให้ทราบถึง  
ผลการดําเนินงานและ ปัญหาอุปสรรคของโครงการตลอดจนผลกระทบต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน                 
จากการดําเนินโครงการและเพ่ือท่ีผู้ดําเนินงานตามโครงการจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

2.3.2 สัดส่วนจํานวนโครงการท่ีจะลงพ้ืนท่ีติดตามและประเมินผล     
คิดเป็นร้อยละ 20 ของโครงการในแผนดําเนินงานประจําปี  

2.3.3 การคัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีจะติดตามโดย
พิจารณาจากโครงการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย และครอบคลุมทุกแผนงาน  สําหรับประเด็นในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 
          1) การบรรลุวัตถุประสงค์ 
          2) การใช้ประโยชน์ / ความคุ้มค่า 
          3) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีใช้ประโยชน์/เข้าร่วมโครงการ 
  3.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 5797 ลงวันท่ี 10 
ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงกําหนดไว้ น้ัน ปรากฏว่า ผลการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ได้ 95 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผลการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ 94 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100  

สําหรับผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในปี 
พ.ศ.2561 มีจํานวน 377 โครงการ งบประมาณ 350,845,981.- บาท  นําไปสู่การปฏิบัติ จํานวน  
334 โครงการ งบประมาณ 233,123,140.-บาท ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ สรุปดังน้ี 

ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา  ปรากฏว่ามีโครงการ/แผนงานท่ีดําเนินการ
แล้วเสร็จท้ังสิ้น จํานวน 214 โครงการ  โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 82 โครงการ 
โครงการท่ียังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 26 โครงการ   

ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย  ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการดําเนินการแล้วเสร็จเป็นเงินท้ังสิ้น 190,416,274.79 บาท  จากงบประมาณดําเนินการของ
โครงการท่ีต้ังไว้ จํานวน 233,123,140.-บาท  
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ประเด็นความพึงพอใจ 
1) ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในแต่ละยุทธศาสตร์        

การพัฒนา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) เม่ือพิจารณาเป็น
รายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน         
การบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.62) 
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา (ค่าเฉลี่ย 3.98)  ,ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.77) ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.66) และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.32) ตามลําดับ  

2) ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในภาพรวมพบว่า       
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีการรายงานผล         
การดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (ค่าเฉลี่ย 4.10) รองลงมา คือ ประโยชน์ท่ี
ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.99)  และการดําเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด (ค่าเฉลี่ย 3.90) ตามลําดับ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.67) 

4.ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท้ังภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จากภาคส่วนราชการภูมิภาค และภาคประชาชน เพ่ือร่วมกําหนด    
เป็นทิศทางการปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   
ในอนาคตต่อไป 
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะ
การเงินการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน และดําเนินการให้ทันตามแผนดําเนินงานท่ีกําหนด 
  3) ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ี
จะต้องดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด หรือโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
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