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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
*******************************
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก ได้ จั ด ทำแผนการดำเนิ น งาน ประจำปี ง บประมาณ
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ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กล่าวคือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน่วยราชการ ส่วนภูมิ ภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แล้วจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/๒๕62 เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคม ๒๕62
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕62
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖ (๒)
จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
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ส่วนที่ 1
บทนำ
แผนการดำเนิน งาน จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ ก ำหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก จั ด ทำแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
และแผนการดำเนินงาน
สำหรั บแผนการดำเนิ น งาน เป็ น การนำแผนพั ฒ นาไปดำเนิน การในภาคปฏิ บั ติ ที่ แสดง
ให้ เห็ นถึ งรายละเอีย ดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นา และกิจ กรรมที่ด ำเนิ นการจริง ทั้ ง หมดในพื้ น ที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บู ร ณาการทำงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น และการจำแนกรายละเอี ย ดต่ า งๆของแผนงาน/โครงการ
โดยโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมาจาก
1) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2) โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3) โครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตากพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก เพื่อควบคุม การดำเนิน งานให้ เป็น ไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิท ธิภาพ รวมทั้ง ยัง เป็ น
เครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน
❖ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1) เพื่อรวบรวม และแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) เพื่อเป็นการประสานแผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้มีความชัดเจน
4) เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทนำ

2
❖ ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หน่ วยงานราชการส่ วนกลาง ส่ วนภู มิ ภ าค รั ฐวิ สาหกิ จ และหน่ วยงานอื่ นๆ
ที่ ด ำเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ทำร่ า งแผนการดำเนิ น งานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็ นแผนการดำเนิ นงาน ทั้ ง นี้ ได้ ปิ ดประกาศแผนการดำเนิ นงานภายในสิ บ ห้ าวัน นั บตั้ ง แต่
วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
❖ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
2. ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล และทำให้การประเมินผล
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. ทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น เกิดการประสานงานโครงการที่มีลักษณะเดียวกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทนำ

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2.4 แผนงานการเกษตร
2.5 แผนงานงบกลาง
รวม

จานวน
คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ กิจกรรม ของโครงการ ของกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563 งบประมาณทั้งหมด
84

95

35.90

18.23

84,332,100

43.31

84

95

35.90

18.23

84,332,100

43.31

8
39
22
6
2
77

137
58
58
8
2
263

3.42
16.67
9.40
2.56
0.85
32.91

26.30
11.13
11.13
1.54
0.38
50.48

24,720,000
10,240,000
14,340,000
1,000,000
628,000
50,928,000

12.69
5.26
7.36
0.51
0.32
26.15

หน่วยดาเนินการ
สานักการช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองแผนและงบประมาณ, กองกิจการสภาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองแผนและงบประมาณ
กองกิจการสภาฯ

3
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01
ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

จานวน
คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ กิจกรรม ของโครงการ ของกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563 งบประมาณทั้งหมด

28

72

11.97

13.82

37,766,000

19.39

หน่วยดาเนินการ

กองแผนและงบประมาณ, กองกิจการสภาฯ,
กองการเจ้าหน้าที่, สานักปลัดฯ

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2
1
12

2
1
32

0.85
0.43
5.13

0.38
0.19
6.14

400,000
500,000
5,850,000

0.21
0.26
3.00

3.5 แผนงานงบกลาง

1
44

1
108

0.43
18.80

0.19
20.73

350,000
44,866,000

0.18
23.04

19

43

8.12

8.25

12,550,000

6.44

19

43

8.12

8.25

12,550,000

6.44

4
6
10
234

6
6
12
521

1.71
2.56
4.27
100.00

1.15
1.15
2.30
100.00

850,000
1,200,000
2,050,000
194,726,100

0.44
0.62
1.05
100.00

รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

สานักการช่าง
สานักการช่าง
กองแผนและงบประมาณ, สานักปลัดฯ,
กองกิจการสภาฯ
กองกิจการสภาฯ

กองแผนและงบประมาณ,
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองแผนและงบประมาณ
กองแผนและงบประมาณ

4
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีสรุปการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แยกเป็นรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งหมด

(ต.ค. - ธ.ค. 2562)

(ม.ค. - มี.ค. 2563)

(เม.ย. - มิ.ย. 2563)

(ก.ค. - ก.ย. 2563)

4 ไตรมาส

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

45

44

3

3

95

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

146

52

44

21

263

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม

23

27

37

21

108

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

13

15

10

5

43

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0

6

5

1

12

227

144

99

51

521

ยุทธศาสตร์

และการรักษาความสงบเรียบร้อย

และสิ่งแวดล้อม
รวม

** หมายเหตุ :
ในแต่ละโครงการมีกิจกรรมที่ดาเนินการมากกว่า 1 กิจกรรม
5
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีสรุปการดาเนินงาน แยกเป็นรายไตรมาส

บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งหมด

(ต.ค. - ธ.ค. 2562)

(ม.ค. - มี.ค. 2563)

(เม.ย. - มิ.ย. 2563)

(ก.ค. - ก.ย. 2563)

4 ไตรมาส

กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5

4,214,750

37

34,542,750

46

37,456,850

7

8,117,750

95

84,332,100

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

9

2,650,000 175

37,135,000

46

7,688,000

33

3,455,000 263

50,928,000

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม

18

32,651,500

28

3,714,500

30

4,809,500

32

3,690,500 108

44,866,000

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

10

5,012,500

14

2,722,500

12

2,952,500

7

1,862,500

43

12,550,000

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0

0

4

860,000

5

650,000

3

540,000

12

2,050,000

42

44,528,750

53,556,850

82

521

194,726,100

และการรักษาความสงบเรียบร้อย

และสิ่งแวดล้อม
รวม

258

78,974,750

139

17,665,750

** หมายเหตุ :
ในแต่ละโครงการมีกิจกรรมที่ดาเนินการมากกว่า 1 กิจกรรม
6
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส

คำชี้แจง :
ในกำรใช้สัญลักษณ์กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำน

ลำดับที่

พ.ศ. 2562
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

1

หมำยถึง วันที่ 1-15

2

2

หมำยถึง วันที่ 16-30 หรือ วันที่ 16-31

3

3

หมำยถึง วันที่ 1-30 หรือ วันที่ 1-31

4

4

หมำยถึง วันที่ 1 มีนำคม - 30 เมษำยน

5

5

หมำยถึง วันที่ 16 พฤษภำคม - 15 มิถุนำยน

7
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาชี้แจง

แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง

รำยละเอียดของกิจกรรม
- งานฝ้า เพดาน, งานผนัง, งานวางระบบ

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานีขนส่ง

ไฟฟ้าและงานอื่นๆ

ผู้โดยสารจังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซือ้ จัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

500,000

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้ม

- ปรับปรุงซ่อมแซมซุม้ ทางเข้า อบจ.ตาก

ทางเข้าองค์การบริหารส่วน

เช่น งานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซือ้ จัดจ้าง (30 วัน)

500000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (60 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

8
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

3 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0001

9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน

บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม

ของสานักการช่าง

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

497,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม
อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

4 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา
ช่าง) าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
แสงสว่
บ้านคลองขยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก

ของสานักการช่าง

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

496,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004

สานักการช่าง

บ้านคลองขยางโพรงบ้านมาบป่าแฝก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

5 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา
แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0006 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
บ้านบ่อไม้หว้า - บ้านตลุกกลางทุ่ง

ของสานักการช่าง

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

496,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0006

สานักการช่าง

บ้านบ่อไม้หว้า - บ้านตลุกกลางทุ่ง

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)

9

5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

6 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

สายทางที่ ตก.ถ 1-0009
1-0009 บ้านแม่บอน - บ้านตะฝั่งสูง

9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน

บ้านแม่บอน - บ้านตะฝั่งสูง

ของสานักการช่าง

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

499,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0009
1-0009 บ้านแม่บอน - บ้าน
บ้านแม่บอน - บ้านตะฝั่งสูง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

อาเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

7 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา
9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
สายทางที่ ตก.ถ 1-0010
บ้านยางโองน้า อาเภอบ้านตาก -

ของสานักการช่าง

บ้านวังหวาย อาเภอสามเงา

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

499,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010
1-0009 บ้านแม่บอน - บ้าน

สานักการช่าง

บ้านยางโองน้า อาเภอบ้านตาก

- บ้านวังหวาย อาเภอสามเงา
จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

8 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0012 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
ของสานักการช่าง
บ้านวังหวาย - บ้านสามเงา
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

499,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0012

สานักการช่าง

บ้านวังหวาย - บ้านสามเงา
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
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5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

9 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

499,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013

แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
ของสานักการช่าง
บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

10 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

499,000

แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
ของสานักการช่าง
บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014

สานักการช่าง

บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

11 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
ของสานักการช่าง
บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

497,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019

สานักการช่าง

บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
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5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

12 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

497,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022

แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
บ้านห้วยม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน ของสานักการช่าง
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านห้วยม่วง บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

13 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

498,000

แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
บ้านแม่ตาวริมเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ ของสานักการช่าง
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024

สานักการช่าง

บ้านแม่ตาวริมเมย บ้านปากห้วยแม่ปะ

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

อาเภอแม่สอด

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

14 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
บ้านแม่กื้ดสามท่า - บ้านสันป่าไร่ ของสานักการช่าง
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

481,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027

สานักการช่าง

บ้านแม่กื้ดสามท่า บ้านสันป่าไร่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
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5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

15 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

498,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

แสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 9.00 เมตร ตาม รายละเอียดตามแบบแปลน
ของสานักการช่าง
เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1
ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1
ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง
จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

16 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

- ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

(Solar cell) ไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียด

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง

ตามแบบแปลนของสานักการช่าง

ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมือง

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)

จังหวัดตาก

4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)

500,000

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง

สานักการช่าง

ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมือง

เชื่อม หมู่ที่ 2
บ้านคลองเชียงทอง
ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

17 โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า

- ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

(Solar cell) ไฟฟ้าแสงสว่าง รายละเอียด

หมู่ที่ 3 บ้านมอทะ, หมู่ที่ 4

ตามแบบแปลนของสานักการช่าง

บ้านโค๊ะลู,้ หมู่ที่ 5 บ้านเลอกลูเกอ, 1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตาบลแม่อุสุ 2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

500,000

หมู่ที่ 3 บ้านมอทะ,

สานักการช่าง

หมู่ที่ 4 บ้าน โค๊ะลู้,
หมู่ที่ 5 บ้านเลอกลูเกอ,
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว
ตาบลแม่อุสุ

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)

อาเภอท่าสองยาง

4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)

จังหวัดตาก
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5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

800,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0018

ท้องกว้าง 0.30 เมตร ปากกว้าง 1.50 เมตร

สายทางที่ ตก.ถ1-0018

ลึก 0.60 เมตร ยาว 725 เมตร

บ้านคีรีน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านคีรีน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

19 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0001
บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม

ระยะทางยาว 0.540 กม. หนา 0.20 เมตร

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2,700 ตารางเมตร

1,990,000

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0001

สานักการช่าง

บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

14
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

20 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1,966,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ระยะทางยาว 0.780 กม. หนา 0.05 เมตร

บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

(อาเภอเมือง - อาเภอวังเจ้า)

4,680 ตารางเมตร

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002

หน่วยงำน

(อาเภอเมือง - อาเภอวังเจ้า)
จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

21 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม - ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว
และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

0.515 กม. หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ดาเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,675 ตารางเมตร และ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

บ้านคลองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก

คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.50 เมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

ระยะทางยาว 0.340 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม

2,999,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004

สานักการช่าง

บ้านคลองขยางโพรงบ้านมาบป่าแฝก
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 1,870 ตารางเมตร
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (120 วัน)

15

5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

22 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1,916,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0005

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

4,560 ตารางเมตร

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านตลุกกลางทุ่ง -

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
สายทางที่ ตก.ถ 1-0005
ระยะทางยาว 0.760 กม. หนา 0.05 เมตร

บ้านตลุกกลางทุ่ง - บ้านพุสะแก

หน่วยงำน

บ้านพุสะแก
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

23 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร

สายทางที่ ตก.ถ 1-0006

ระยะทางยาว 0.625 กม. หนา 0.05 เมตร

บ้านบ่อไม้หว้า - บ้านตลุกกลางทุ่ง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

3,549 ตารางเมตร

1,083,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0006

สานักการช่าง

บ้านบ่อไม้หว้า
- บ้านตลุกกลางทุ่ง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

16
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

24 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิ
PavementIn-Place
In-PlaceRecycling)
(โดยวิธธี ี Pavement

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007

ระยะทางยาว 0.600 กม. หนา 0.05 เมตร

ทางเข้าบ้านน้าดิบ

หรือรวม พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

(อาเภอเมือง - อาเภอบ้านตาก)

4,800 ตารางเมตร

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1,998,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

ทางเข้าบ้านน้าดิบ

ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

(อาเภอเมือง - อาเภอบ้านตาก)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

25 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0008

ระยะทางยาว 0.590 กม. หนา 0.05 เมตร

บ้านสระทอง อาเภอบ้านตาก -

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านสามไร่ อาเภอเมือง

4,720 ตารางเมตร

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

1,990,000

สายทางที่ ตก.ถ.1-0008

สานักการช่าง

บ้านสระทอง อาเภอบ้านตาก
- บ้านสามไร่ อาเภอเมือง
จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

17
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

26 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1,950,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

บ้านยางโองน้า อาเภอบ้านตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

- บ้านวังหวาย อาเภอสามเงา

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010

ระยะทางยาว 0.760 กม. หนา 0.05 เมตร

บ้านยางโองน้า อาเภอบ้านตาก บ้านวังหวาย อาเภอสามเงา

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

จังหวัดตาก

4,560 ตารางเมตร
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

27 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011

ระยะทางยาว 0.590 กม. หนา 0.05 เมตร

บ้านวังหวาย อาเภอสามเงา -

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านยางโองน้า อาเภอบ้านตาก

4,720 ตารางเมตร

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

1,973,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011

สานักการช่าง

บ้านวังหวาย อาเภอสามเงา
- บ้านยางโองน้า
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

18
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

28 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1,988,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013

ระยะทางยาว 0.515 กม. หนา 0.05 เมตร

บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

4,120 ตารางเมตร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

29 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม - ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สายทางที่ ตก.ถ 1-0014

ระยะทางยาว 0.375 กม. หนา 0.15 เมตร

บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

2,250 ตารางเมตร

994,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014

สานักการช่าง

บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

19
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

30 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1,992,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0016

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

บ้านเก้ารวมไทย -

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

บ้านทรัพย์เจริญ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0016

ระยะทางยาว 0.575 กม. หนา 0.05 เมตร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

บ้านเก้ารวมไทย - บ้านทรัพย์เจริญ หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
4,600 ตารางเมตร
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

31 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม - ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สายทางที่ ตก.ถ 1-0021

ระยะทางยาว 0.450 กม. หนา 0.20 เมตร

บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2,700 ตารางเมตร

1,987,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021

สานักการช่าง

บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

20
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

32 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.50 เมตร

สายทางที่ ตก.ถ 1-0028

ระยะทางยาว 0.900 กม. หนา 0.05 เมตร

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางส้าน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

4,950 ตารางเมตร

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1,970,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0028

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา บ้านปางส้าน
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

33 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดผิวจราจร 7.00 เมตร

สายทางที่ ตก.ถ 1-0031

ระยะทางยาว 0.625 กม. หนา 0.05 เมตร

1,928,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0031

สานักการช่าง

บ้านแม่ระมาดน้อย บ้านสันป่าตึง
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าตึง หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
4,375 ตารางเมตร
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

21
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

34 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม - ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

2,000,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0032

ระยะทางยาว 0.625 กม. หนา 0.05 เมตร

บ้านแม่ระมาดน้อย -

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านทุ่งมะขามป้อม

4,375 ตารางเมตร

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านแม่ระมาดน้อย -

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร 7.00 เมตร

สายทางที่ ตก.ถ 1-0032

หน่วยงำน

บ้านทุ่งมะขามป้อม
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

35 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม - ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขยายไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
สายทางที่ ตก.ถ 1-0035

ระยะทางยาว 0.575 กม. หนา 0.15 เมตร

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 6

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลวังหิน อาเภอเมือง

575 ตารางเมตร

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

324,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035

สานักการช่าง

เทศบาลเมืองตาก หมู่ที่ 6 ตาบลวังหิน
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

22
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

36 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม - ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

ระยะทางยาว 0.460 กม. หนา 0.20 เมตร

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง

3,680 ตารางเมตร

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

2,192,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

เทศบาลเมืองตาก หมู่ที่ 1 ตาบลไม้งาม
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

37 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

994,700

สายทาง หมู่ที่ 2

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร

บ้านเซอทะ ตาบลหนองหลวง

(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 2

ระยะทางยาว 0.700 กม. หนา 0.05 เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านกล้อทอ

บ้านเซอทะ ตาบลหนองหลวง เชื่อม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้อทอ ตาบลแม่จัน

2,730 ตารางเมตร

อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

สานักการช่าง

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

23
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

38 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

981,400

สายทาง หมู่ที่ 2

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร

บ้านวะครึโค๊ะ ตาบลโมโกร

(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 2

ระยะทางยาว 0.705 กม. หนา 0.05 เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา

บ้านวะครึโค๊ะ ตาบลโมโกร

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลแม่กลอง อาเภออุ้มผาง

เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา

2,749.50 ตารางเมตร

ตาบลแม่กลอง อาเภออุ้มผาง

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

39 โครงการปรับปรุงสะพานสมโภชน์

- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

500,000

สะพานสมโภชน์

กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

รายละเอียดตามแบบแปลนสานักการช่าง

กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

สานักการช่าง

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

24
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

40 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

983,000

สายทาง หมู่ที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

2,375 ตารางเมตร

ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านหนองชะลาบ

สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ ระยะทางยาว 0.475 กม. หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตาก
เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง

หน่วยงำน

ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตาก

เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง
ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง
จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

41 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองงิ้ว

ระยะทางยาว 0.230 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านดงยาง ตาบลทุ่งกระเชาะ

1,150 ตารางเมตร

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

498,000

สายทาง หมู่ที่ 3

สานักการช่าง

บ้านหนองงิ้ว ตาบลตากตก
เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง
ตาบลทุ่งกระเชาะ
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

25
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

42 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

498,000

สายทาง หมู่ที่ 2

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

บ้านหินโค้ว ตาบลตากตก

สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านหินโค้ว

ระยะทางยาว 0.220 กม. หนา 0.15 เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง

ตาบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านดงยาง ตาบลทุ่งกระเชาะ

1,100 ตารางเมตร

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

ตาบลทุ่งกระเชาะ
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

43 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล ระยะทางยาว 0.235 กม. หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า

493,000

สายทาง หมู่ที่ 10

สานักการช่าง

บ้านใหม่ชัยมงคล
ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก เชื่อม

จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที่ 22

1,175 ตารางเมตร

หมู่ที่ 22 บ้านมอรังงาม

บ้านมอรังงาม ตาบลโกสัมพี
อาเภอโกสัมพีนคร

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

อาเภอโกสัมพีนคร

จังหวัดกาแพงเพชร

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)

จังหวัดกาแพงเพชร

ตาบลโกสัมพี

4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

26
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

44 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว

ระยะทางยาว 0.235 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 1

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านทุ่งกง ตาบลประดาง

1,175 ตารางเมตร

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

493,000

สายทาง หมู่ที่ 1

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านลาดยาว ตาบลนาโบสถ์
เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง
ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

45 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

สายทางซอยวังน้าใจ เทศบาลตาบล ระยะทางยาว 0.145 กม. หนา 0.15 เมตร
วังเจ้า เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า

1,160 ตารางเมตร

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

485,000

สายทางซอยวังน้าใจ

สานักการช่าง

เทศบาลตาบลวังเจ้า เชื่อม
หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา
ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

27
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

46 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

495,000

สายทาง หมู่ที่ 2

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านแม่กาษา ตาบลแม่กาษา

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านแม่กาษา

ระยะทางยาว 0.285 กม. หนา 0.15 เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะ

ตาบลแม่กาษา เชื่อม หมู่ที่ 2

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด

บ้านแม่ปะ ตาบลแม่ปะ

1,140 ตารางเมตร

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซือ้ จัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

47 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม

ระยะทางยาว 0.280 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลแม่ท้อ เชื่อม หมู่ที่ 4

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านปางสา ตาบลป่ามะม่วง

1,120 ตารางเมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

494,000

สายทาง หมู่ที่ 8 บ้าน

สานักการช่าง

หนองแขม ตาบลแม่ท้อ
เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านปางสา
ตาบลป่ามะม่วง อาเภอ
เมืองจังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
28
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

48 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

499,000

สายทาง หมู่ที่ 4

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านปางสา ตาบลป่ามะม่วง

สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านปางสา

ระยะทางยาว 0.200 กม. หนา 0.15 เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง

ตาบลป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมือง

บ้านห้วยนึ่ง ตาบลแม่ท้อ

1,200 ตารางเมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

49 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

494,000

สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ตาบลหนองบัวเหนือ

สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง

ระยะทางยาว 0.290 กม. หนา 0.15 เมตร

อาเภอเมือง เชื่อม

ตาบลหนองบัวเหนือ อาเภอเมือง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ

1,160 ตารางเมตร

ตาบลตากตก อาเภอบ้านตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

สานักการช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ
ตาบลตากตก อาเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

29
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

50 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

496,000

สายทาง หมู่ที่ 7

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

1,175 ตารางเมตร

ตาบลทุ่งกระเชาะ อาเภอบ้านตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านปากห้วยกลาง

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง ระยะทางยาว 0.235 กม. หนา 0.15 เมตร
ตาบลหนองบัวเหนือ อาเภอเมือง หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข

หน่วยงำน

ตาบลหนองบัวเหนือ
อาเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 2
บ้านห้วยแม่ไข
ตาบลทุ่งกระเชาะ
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

51 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

491,000

สายทาง หมู่ที่ 5

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

บ้านหนองร่ม ตาบลวังประจบ

สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม

ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านไผ่สีซอ

ตาบลวังประจบ เชื่อม หมู่ที่ 5

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านไผ่สีซอ ตาบลตลุกกลางทุ่ง

1,120 ตารางเมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

สานักการช่าง

ตาบลตลุกกลางทุ่ง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

30
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

52 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

499,000

สายทาง หมู่ที่ 8

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ

ระยะทางยาว 0.220 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลวังประจบ อาเภอเมือง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

เชื่อม หมู่ที่ 8

จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที่ 8

1,100 ตารางเมตร

บ้านคลองเจริญ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านหนองเสือ ตาบลวังประจบ
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

บ้านคลองเจริญ ตาบลหนองหญ้าปล้อง 1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

ตาบลหนองหญ้าปล้อง

อาเภอบ้านด่านลานหอย

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

อาเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัดสุโขทัย

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)

จังหวัดสุโขทัย

4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

53 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ระยะทางยาว 0.220 กม. หนา 0.15 เมตร
ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง เชื่อม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง ตาบลแม่สลิด 1,100 ตารางเมตร
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

496,000

สายทาง หมู่ที่ 6

สานักการช่าง

บ้านหนองกระทุ่ม
ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง
เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง
ตาบลแม่สลิด อาเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

31
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

54 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

492,000

สายทาง หมู่ที่ 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

1,125 ตารางเมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านลานห้วยเดื่อ

สายทาง หมู่ที่ 1 บ้าน ลานห้วยเดื่อ ระยะทางยาว 0.225 กม. หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
ตาบลโป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 3
บ้านบ่อไม้หว้า ตาบลน้ารึม

หน่วยงำน

ตาบลโป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 3
บ้านบ่อไม้หว้า ตาบลน้ารึม
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

55 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง

ระยะทางยาว 0.230 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลท้องฟ้า เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปูน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลเกาะตะเภา อาเภอบ้านตาก

1,150 ตารางเมตร

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

493,000

สายทาง หมู่ที่ 4

สานักการช่าง

บ้านสันดินแดง ตาบลท้องฟ้า
เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปูน
ตาบลเกาะตะเภา
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

32
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

56 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ

ระยะทางยาว 0.230 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลเกาะตะเภา เชื่อม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

492,000

สายทาง หมู่ที่ 3

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านท่าพระธาตุ
ตาบลเกาะตะเภา เชื่อม
ตาบลทุ่งกระเชาะ

ตาบลทุ่งกระเชาะ และตาบลตากตก 1,150 ตารางเมตร
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หน่วยงำน

และตาบลตากตก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

57 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

490,000

สายทาง หมู่ที่ 9

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

บ้านลานสาง ตาบลแม่ท้อ

สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานสาง

ระยะทางยาว 0.270 กม. หนา 0.15 เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่

ตาบลแม่ท้อ เชื่อม หมู่ที่ 5

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านท่าเล่ ตาบลหนองบัวใต้

1,080 ตารางเมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

สานักการช่าง

ตาบลหนองบัวใต้
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

33
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

58 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,198,000

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้าน

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ท่าทองแดง ตาบลนาโบสถ์

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง

ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง

ตาบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลเชียงทอง อาเภอ

บ้านผาผึ้ง ตาบลเชียงทอง

1,170 ตารางเมตร

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

วังเจ้าจังหวัดตาก

ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
900 ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว0.140 กม. หนา 0.15 เมตร

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
700 ตารางเมตร
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

34
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

59 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ

ระยะทางยาว 0.190 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 5

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านหนองร่ม ตาบลวังประจบ

1,140 ตารางเมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ
494,000

สถำนที่ดำเนินกำร
สายทาง หมู่ที่ 4 บ้าน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

ไผ่สีซอ ตาบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม
หมู่ที่ 5 บ้าน

หนองร่ม ตาบลวังประจบ
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

60 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า

ระยะทางยาว 0.240 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที่ 7

1,080 ตารางเมตร

บ้านนาขุนเจริญ ตาบลหนองหญ้าปล้อง 1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

อาเภอบ้านด่านลานหอย

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

จังหวัดสุโขทัย

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)

495,000

สายทาง หมู่ที่ 12

สานักการช่าง

บ้านหนองมะค่า ตาบลโป่งแดง

อาเภอเมือง จังหวัดตาก
เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านนาขุนเจริญ
ตาบลหนองหญ้าปล้อง
อาเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย

4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

35
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

61 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม

ระยะทางยาว 0.255 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 4

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านน้ารึม ตาบลน้ารึม

1,147.50 ตารางเมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

496,000

สายทาง หมู่ที่ 8

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านเด่นมะขาม
ตาบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม
หมู่ที่ 4 บ้านน้ารึม
ตาบลน้ารึม อาเภอเมือง
จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

62 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

497,000

สายทาง หมู่ที่ 9

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง

ระยะทางยาว 0.235 กม. หนา 0.15 เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านน้ารึม

ตาบลวังหิน เชื่อม หมู่ที่ 4

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลน้ารึม อาเภอเมือง

บ้านน้ารึม ตาบลน้ารึม

1,175 ตารางเมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

สานักการช่าง

บ้านลานขวาง ตาบลวังหิน

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

36
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

63 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

492,000

สายทาง หมู่ที่ 8

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า

ระยะทางยาว 0.225 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลวังหิน อาเภอเมือง จังหวัดตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาอิฐ

1,125 ตารางเมตร

ตาบลโกสัมพี อาเภอโกสัมพีนคร

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

อาเภอโกสัมพีนคร

จังหวัดกาแพงเพชร

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

จังหวัดกาแพงเพชร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านวังเจ้า ตาบลวังหิน
อาเภอเมือง จังหวัดตาก เชื่อม
หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาอิฐ
ตาบลโกสัมพี

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

64 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

492,000

สายทาง หมู่ที่ 9

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

บ้านลานขวาง ตาบลวังหิน

สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง

ระยะทางยาว 0.225 กม. หนา 0.15 เมตร

เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก

ตาบลวังหิน เชื่อม เขตเทศบาล

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

เมืองตาก อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1,125 ตารางเมตร

สานักการช่าง

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

37
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

65 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง

ระยะทางยาว 0.125 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 14

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านสามยอดดอย ตาบลช่องแคบ

750 ตารางเมตร

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

491,000

สายทาง หมู่ที่ 11

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านใหม่ดินแดง
ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อม
หมู่ที่ 14 บ้านสามยอดดอย
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ
จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

66 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

446,000

สายทาง หมู่ที่ 6

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

บ้านเสรีราษฎร์ ตาบลช่องแคบ

สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านเสรีราษฎร์

ระยะทางยาว 0.135 กม. หนา 0.15 เมตร

อาเภอพบพระ เชื่อม หมู่ที่ 10

ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านเจดีย์โค๊ะ ตาบลมหาวัน

เชื่อม หมู่ที่ 10 บ้านเจดีย์โค๊ะ

675 ตารางเมตร

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

สานักการช่าง

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

38
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

67 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

446,000

สายทาง หมู่ที่ 9

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนกแล

ระยะทางยาว 0.135 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ

ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

เชื่อม หมู่ที่10 บ้านเจดีย์โค๊ะ

เชื่อม หมู่ที่ 10 บ้านเจดีย์โค๊ะ

675 ตารางเมตร

ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด

ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านห้วยนกแล

จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

68 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

494,000

สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแสม

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ตาบลสามหมื่น เชื่อม

สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแสม

ระยะทางยาว 0.220 กม. หนา 0.15 เมตร

หมู่ที่ 7 บ้านบือละพอ

ตาบลสามหมื่น เชื่อม หมู่ที่ 7

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านบือละพอ ตาบลพระธาตุ

880 ตารางเมตร

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

สานักการช่าง

ตาบลพระธาตุ
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

39
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

69 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้

ระยะทางยาว 0.230 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลวังหมัน เชื่อม หมู่ที่ 8

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านใหม่สามัคคี ตาบลยกกระบัตร

1,150 ตารางเมตร

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

500,000

สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

ตาบลวังหมัน เชื่อม
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี
ตาบลยกกระบัตร
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

70 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังน้าผึ้ง

ระยะทางยาว 0.230 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลวังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 8

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านใหม่สามัคคี ตาบลยกกระบัตร

1,150 ตารางเมตร

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

500,000

สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังน้าผึ้ง

สานักการช่าง

ตาบลวังจันทร์ เชื่อม
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี
ตาบลยกกระบัตร
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

40
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

71 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

500,000

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี

ระยะทางยาว 0.230 กม. หนา 0.15 เมตร

หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน

ตาบลวังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 1

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลวังหมัน อาเภอสามเงา

บ้านปากทางเขื่อน ตาบลวังหมัน

1,150 ตารางเมตร

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

ตาบลวังจันทร์ เชื่อม

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

72 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์

ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15เมตร

ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 8

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตาบลช่องแคบ 750 ตารางเมตร
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

495,000

สายทาง หมู่ที่ 9

สานักการช่าง

บ้านใหม่คีรีราษฎร์
ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อม
หมู่ที่ 8 บ้านเสรีราษฎร์ใหม่
ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ
จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

41
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

73 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

495,000

สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ตาบลคีรีราษฎร์

สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา

ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15เมตร

เชื่อม หมู่ที่ 8

ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 8

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

บ้านเสรีราษฎร์ใหม่

บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตาบลช่องแคบ 750 ตารางเมตร
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

หน่วยงำน

ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

74 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

491,000

สายทาง หมู่ที่ 8

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านชิบาโบ

ระยะทางยาว 0.125 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

หมู่ที่ 14 บ้านสามยอดดอย

เชื่อม หมู่ที่ 14 บ้านสามยอดดอย

750 ตารางเมตร

ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ

ตาบลช่องแคบ อาเภอพบพระ

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

สานักการช่าง

บ้านชิบาโบ ตาบลคีรีราษฎร์
อาเภอพบพระ เชื่อม

จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

42
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

75 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

491,000

สายทาง หมู่ที่ 9

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

บ้านใหม่คีรีราษฎร์

สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์

ระยะทางยาว 0.125 กม. หนา 0.15 เมตร

ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อม

ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้าน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

หมู่ที่ 11 บ้านเสริมสุข

เสริมสุข ตาบลรวมไทยพัฒนา

750 ตารางเมตร

ตาบลรวมไทยพัฒนา

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

76 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี้ ระยะทางยาว 0.160 กม. หนา 0.20 เมตร
ตาบลตากออก เชื่อม หมู่ที่ 6

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านสมอโคน อาเภอบ้านตาก

800 ตารางเมตร

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

498,000

สายทาง หมู่ที่ 1

สานักการช่าง

บ้านปากร้องห้วยจี้
ตาบลตากออก เชื่อม หมู่ที่ 6
บ้านสมอโคน อาเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

43
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

77 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1,000,000

สายทาง ถนนสายหลัง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

วัดวังมะกอก ระหว่าง

สายทาง ถนนสายหลังวัดวังมะกอก

ระยะทางยาว 0.330 กม. หนา 0.15 เมตร

ระหว่าง อบต.ตากออก กับ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

เทศบาลตาบลบ้านตาก

เทศบาลตาบลบ้านตาก หมู่ที่ 7

1,650 ตารางเมตร

หมู่ที่ 7 ตาบลตากออก

ตาบลตากออก อาเภอบ้านตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)

อบต.ตากออก กับ

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

78 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตพื้นที่

ภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

จังหวัดตากโดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก

โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก

1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน

13,459,000

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

3,364,750
3,364,750
3,364,750
3,364,750

นับ 12

สานักการช่าง

5) รายงานผลการดาเนินงาน

44
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

79 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาล

- ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

600,000

บริเวณศาลสมเด็จ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดาเนินการ

พระเจ้าตากสินมหาราช

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

เบิกตัดปี
งบประมำณปี พ.ศ. 2562

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (60 วัน)

80 ปรับปรุงห้องน้าสาธารณะ

5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
- ปรับปรุงห้องน้าสาธาณะสถานีขนส่ง

250,000

สถานีขนส่ง

สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด

ผู้โดยสารแม่สอด

ผู้โดยสารแม่สอด

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เช่น งานประตู-หน้าต่าง, งานทาสี,

อาเภอแม่สอด

งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์,

จังหวัดตาก

เบิกตัดปี
งบประมำณปี พ.ศ. 2562

งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบไฟฟ้า
และงานอื่นๆ
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (30 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

45
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

81 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

700,000

หมู่ที่ 1 เทศบาลตาบลอุ้มผาง

ข้ามลาห้วยนา หมู่ที่ 1 เทศบาล

ยาว 8.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) พร้อมถนน

เชื่อม หมู่ที่ 3 อบต.อุ้มผาง

ตาบลอุ้มผาง เชื่อม หมู่ที่ 3

คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอทั้งสองฝั่ง

อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

อบต.อุ้มผาง อาเภออุ้มผาง

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)

เบิกตัดปี
งบประมำณปี พ.ศ. 2562

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (150 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

82 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

1,199,000

บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7

ข้ามลาห้วยสาธารณะ

ยาว 12.00 เมตร (ไม่มีทางเท้าและถนน

บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7

คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอสะพาน

ตาบลนาโบสถ์ เชื่อม บ้านผาผึ้ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร

ตาบลเชียงทอง

หมู่ที่ 6 ตาบลเชียงทอง

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)

เบิกตัดปี
งบประมำณปี พ.ศ. 2562

สานักการช่าง

ตาบลนาโบสถ์ เชื่อม
บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (180 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

83 ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสริมเหล็ก สายทาง

ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ

หมู่ที่ 9 ตาบลน้ารึม เชื่อม

สานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เขตเทศบาลเมืองตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

อาเภอเมือง จังหวัดตาก
เบิกตัดปี

2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)

งบประมำณปี พ.ศ. 2562

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

750,000

หมู่ที่ 9 ตาบลน้ารึม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (150 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

84 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็น

2,011,000

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ยาว 0.215 กม. หนา 0.20 เมตร หรือรวม

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 1,462 ตารางเมตร

ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง

เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 1

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง

2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)

จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)

เบิกตัดปี
งบประมำณปี พ.ศ. 2562

รวม

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.80 เมตร ระยะทาง

84 โครงกำร

สานักการช่าง

จังหวัดตาก

4) ดาเนินการก่อสร้าง (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

95 กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

84,332,100

95
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3

แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
ศาสนา

ความคิดเห็นเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์

และวัฒนธรรม

ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดตาก จานวน 260 คน

1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
2 โครงการฝึกอบรม และพัฒนาครู

- จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน

และบุคคลากรทางการศึกษา

ความคิดเห็นเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์

สู่มาตรฐานมืออาชีพ

ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดตาก จานวน 50 คน

250,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองการศึกษา

และศึกษาดูงาน

ศาสนา

ต่างจังหวัด

และวัฒนธรรม

400,000

1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

250,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองการศึกษา

พอเพียง และศึกษาดูงาน ให้กับนักเรียน

และศึกษาดูงาน

ศาสนา

เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ต่างจังหวัด

และวัฒนธรรม

จังหวัดตาก

กองการศึกษา

และศึกษาดูงาน

ศาสนา

ต่างจังหวัด

และวัฒนธรรม

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ในจังหวัดตาก
จานวน 50 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้กับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป

250,000

ในจังหวัดตาก จานวน 50 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบ

ในการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพอิสระ ให้กับ เยาวชน นักเรียน

ทักษะอาชีพ

นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

จานวน 50 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
6 โครงการติดตามและประเมินผล

- ประชุมคณะกรรมการชุดติดตาม

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของ

และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แล้วดาเนินการติดตามตามมติที่ประชุม

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

จานวน 1 ครั้ง
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการติดตามและประเมินผลฯ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ในการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านดนตรี

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะด้านดนตรี

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

200,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
ศาสนา

ให้กับ นักเรียน นักศึกษาครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในจังหวัดตาก

และวัฒนธรรม

จานวน 100 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
8 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียน

- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับ

23,470,000 โรงเรียนในจังหวัดตาก

การสอน ให้แก่หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ อปท. และสถานศึกษา

จานวน 118 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายในจังหวัดตาก จานวน 118 แห่ง

ดังนี้

และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก

1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา

1.สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ

2) สถานศึกษาทาหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

250,000
100,000
104,500
100,000
220,000
60,000
120,000
80,000
80,000
60,000

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

1.1 ทม.ตาก
1.2 ทต.พบพระ
1.3 อบต.ด่านแม่ละเมา
1.4 อบต.โมโกร
1.5 ร.ร.บ้านลานห้วยเดื่อ
1.6 ร.ร.บ้านโพรงตะเข้
1.7 ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม
1.8 ร.ร.บ้านหนองบัวเหนือ
1.9 ร.ร.วัดปากห้วยไม้งาม
1.10 ร.ร.เด่นวิทยา
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แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

80,000

1.11 ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดตาก

60,000

1.12 ร.ร.บ้านหนองแขม

80,000

1.13 ร.ร.บ้านลานสาง

80,000

1.14 ร.ร.บ้านมูเซอ

80,000

1.15 ร.ร.บ้านห้วยเหลือง

7,000

1.16 ร.ร.บ้านหนองบัวใต้

60,000
60,000

1.17 ร.ร.บ้านคลองห้วยทราย

150,000

1.19 ร.ร.บ้านฉลอม

200,000

1.20 ร.ร.บ้านดงยาง

71,210
275,000

1.21 ร.ร.สว่างวิทยา

100,000

1.23 ร.ร.บ้านป่ายางใต้

70,000

1.24 ร.ร.บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102

200,000

1.25 ร.ร.ชุมชนชลประทานรังสรรค์

80,000

1.26 ร.ร.บ้านสามเงา

100,000
100,000
450,000
450,000

1.27 ร.ร.อนุบาลบ้านท่าปุย

200,000
300,000
418,000
100,000

1.31 ร.ร.บ้านศรีคีรีรักษ์
1.32 ร.ร.บ้านวังน้าเย็น
1.33 ร.ร.แม่สอด
1.34 ร.ร.บ้านห้วยม่วง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.18 ร.ร.บ้านท่าเล่

1.22 ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ยะ

1.28 ร.ร.บ้านวังตาลึง
1.29 ร.ร.บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
1.30 ร.ร.ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

1.35 ร.ร.บ้านแม่ปะ

300,000

1.36 ร.ร.บ้านแม่กาษา

209,000

1.37 ร.ร.บ้านห้วยหินฝน

209,000

1.38 ร.ร.บ้านแม่ละเมา

167,200

1.39 ร.ร.บ้านท่าอาจ

167,200

1.40 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์

104,500

1.41 ร.ร.บ้านปูแป้

104,500

1.42 ร.ร.บ้านธงชัย

125,400

1.43 ร.ร.บ้านห้วยกะโหลก

80,000

1.44 ร.ร.บ้านปูเต้อ

170,000

1.45 ร.ร.บ้านเจดีย์โคะ

50,000

1.46 ร.ร.บ้านแม่กุหลวง

100,000

1.47 ร.ร.บ้านแม่ตาวแพะ

300,000

1.48 ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ

100,000

1.49 ร.ร.บ้านหมื่นฤาชัย

100,000

1.50 ร.ร.ชุมชนบ้านพบพระ

100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000

1.51 ร.ร.บ้านวาเล่ย์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.52 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 3
1.53 ร.ร.บ้านร่มเกล้า 2
1.54 ร.ร.บ้านร่มเกล้า 4
1.55 ร.ร.บ้านช่องแคบ
1.56 ร.ร.บ้านขุนห้วยช่องแคบ
1.57 ร.ร.บ้านทีกะเป่อ
1.58 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ
50,000

1.59 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 2

250,000

1.60 ร.ร.บ้านแม่สละ

350,000

1.61 ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตา้ น(ราษฎรบารุง)

300,000

1.62 ร.ร.บ้านแม่พลู

200,000

1.63 ร.ร.บ้านสันป่าไร่

100,000

1.64 ร.ร.บ้านแม่จะเราสองแคว

250,000

1.65 ร.ร.บ้านปรอผาโด้

250,000

1.66 ร.ร.บ้านไม้กะพง

400,000

1.67 ร.ร.ท่านผู้หญิงวิไลฯ

440,000

1.68 ร.ร.บ้านกล้อทอ

300,000

1.69 ร.ร.ขุนห้วยบ้านรุง่

300,000

1.70 ร.ร.บ้านหนองหลวง

114,000

1.71 ร.ร.บ้านเซอทะ

400,000

1.72 ร.ร.ตากพิทยาคม

300,000

1.73 ร.ร.สามเงาวิทยาคม

280,000

1.74 ร.ร.แม่กุวิทยาคม

450,000

1.75 ร.ร.แม่ปะวิทยาคม

100,000
450,000
80,000

1.76 ร.ร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม

128,790
82,000
150,000
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถำนที่ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.77 กศน.อาเภอท่าสองยาง
1.78 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
2.ครุภัณฑ์ดนตรี
2.1 ร.ร.สว่างวิทยา
2.2 ร.ร.บ้านห้วยม่วง
2.3 ร.ร.บ้านแม่สละ
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แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

80,000

2.4 ร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง

275,000

2.5 ร.ร.บ้านตากประถมวิทยา

200,000

2.6 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

108,700

2.7 ร.ร.บ้านแม่ปะเหนือ

150,000

2.8 ร.ร.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย

50,000

2.9 ร.ร.ไทยราษฎร์คีรี

50,000

2.10 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 6

300,000

2.11 ร.ร.บ้านห้วยนกกก

450,000

2.12 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง

300,000

2.13 ร.ร.ชุมชนบ้านอุ้มผาง

300,000

2.14 ร.ร.ถนอมราษฎร์บารุง

100,000

2.15 ร.ร.พบพระวิทยาคม

200,000

2.16 ร.ร.แม่จะเราวิทยาคม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.ครุภัณฑ์กีฬำ

400,000

3.1 อบต.โมโกร

53,000

3.2 ร.ร.บ้านหนองบัวใต้

150,000

3.3 ร.ร.บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

200,000

3.4 ร.ร.บ้านศรีคีรีรักษ์

200,000
286,000
200,000
150,000
150,000
200,000

3.5 ร.ร.บ้านวังน้าเย็น
3.6 ร.ร.บ้านเซอทะ
3.7 ร.ร.ชุมชนบ้านอุ้มผาง
3.8 ร.ร.บ้านน้าดิบ
3.9 ร.ร.บ้านแม่กดื้ หลวงกัญไชยฯ
3.10 ร.ร.บ้านแม่กุเหนือ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

3.11ร.ร. ตชด.บ้านแม่ออกฮู

100,000

3.12 ร.ร.บ้านมอเกอ

100,000

3.13 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 5

100,000

3.14 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 4

100,000

3.15ร.ร.บ้านป่าคาใหม่

100,000

3.16 ร.ร.บ้านร่มเกล้า 3

50,000

3.17 ร.ร.อรุณเมธา

300,000

3.18 ร.ร.บ้านทุ่งถ้า

250,000

3.19 ร.ร.บ้านแม่จวาง

300,000

3.20 ร.ร.บ้านแม่ตื่น

300,000

3.21 ร.ร.บ้านอู่หู่

300,000

3.22 ร.ร.บ้านแม่วะหลวง

250,000

3.23 ร.ร.บ้านขุนห้วยแม่ต้าน

300,000

3.24 ร.ร.บ้านแม่ออกผารู

250,000

3.25 ร.ร.บ้านแม่โพ

250,000

3.26 ร.ร.บ้านแม่อมกิ

300,000

3.27 ร.ร.สามัคคีวิทยา

300,000

3.28 ร.ร.บ้านนุเซะโปล้

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.สื่อกำรเรียนกำรสอนวิชำ
วิทยำศำสตร์

50,000

4.1 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4

100,000

4.2 ร.ร.พบพระวิทยาคม
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.สื่อกำรเรียนกำรสอน
วิชำชีพ

100,000

5.1 ร.ร.ห้วยน้านักวิทยา

100,000

5.2 ร.ร.บ้านยะพอ

160,000

5.3 ร.ร.บ้านแม่ละมุ้งวิทยา

400,000

5.4 วิทยาลัยเทคนิคตาก
6. สื่อห้องสมุด

150,000

6.1 ร.ร.บ้านนาโบสถ์
(น้อมมิตรอนุกูล)
7. สื่อกำรเรียนชุดจำลอง
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

450,000

รวม

8 โครงกำร

137 กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24,720,000

7.1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รวมกิจกรรม

137

130

4

1

2

137

1

133

0

3

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
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แบบ ผด.02
2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รำยละเอียดของกิจกรรม
1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

200,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ

และต่างจังหวัด

งบประมาณ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 150 คน
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ

50,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

0

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

50,000

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม

100,000

4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 ครัง้

จานวน 300 คน
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ที่

2 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม/สัมมนาส่งเสริมการสร้างงาน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

300,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างอาชีพ จานวน 400 คน
(AEC)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

จานวน 4 รุ่น
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ

75,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

75,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

75,000

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม

75,000

4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
3 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

- ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนา

เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค

เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร

การเกษตรจังหวัดตาก

จานวน 150 คน
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ

150,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ

และศึกษาดูงาน

งบประมาณ

ต่างจังหวัด
346,600
#REF!

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

59
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

4 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน
จังหวัดตาก

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคขุน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

200,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

จานวน 200 คน 2 รุ่น
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

0
100,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

0

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

100,000

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP

OTOP/ชุมชน จานวน 90 คน

ตามนโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน"

- สนับสนุนการพัฒนาแปรรูปผลิต

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

และบรรจุภัณฑ์
- สนับสนุนการตลาด
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ที่

6 โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจ
พอเพียง

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดกิจกรรม นิทรรศการ ร่วมกับ

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ

และต่างจังหวัด

งบประมาณ

อบจ.ตาก

กองกิจการสภาฯ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 5 ครั้ง
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20,000

เพื่อเตรียมดาเนินการ

20,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

20,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

20,000

3) ดาเนินการจัดกิจกรรม

20,000

4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ

- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

และพัฒนาการจัดการอนามัย

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์

สิ่งแวดล้อม

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

600,000

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

จานวน 630 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

8 โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

600,000

อบจ.ตาก

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกิจการสภาฯ

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 135 คน

242,000

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ - ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
งานสาธารณสุขมูลฐาน

600,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

เครือข่าย และประชาชนที่สนใจ
จานวน 600 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

600,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

62
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

10 โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

300,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกิจการสภาฯ

และประชาชนที่สนใจ
จานวน 750 คน 2 รุ่น

รุ่น 1-2

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ
ในครอบครัวและชุมชน

- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

600,000

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์

อบจ.ตาก

กองกิจการสภาฯ

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 215 คน

500,000

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

500,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

63
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

12 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้าง
สุขภาวะที่ดีในชุมชน

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

400,000

อบจ.ตาก

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกิจการสภาฯ

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 80 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การรักษาโรคในเบื้องต้น

- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

500,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 540 คน 3 รุ่น

166,800

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

166,600

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

166,600

รุ่น 1 รุ่น 2-3

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

14 โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุม
โรคที่สาคัญ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 450 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

ด้านทันตสาธารณสุข

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 230 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

65
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ที่

16 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์

เบื้องต้น

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

130,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
17 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

การดูแลสุขภาพและการ

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์

ออกกาลังกาย

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 300 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

66
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

18 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 230 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
19 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
สุขภาพจิตในชุมชน

- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

100,000

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 230 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

20 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

การควบคุมโรคอุบัติใหม่

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกิจการสภาฯ

จังหวัดตาก

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 230 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
21 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 230 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ที่

22 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

ด้านสิทธิและการดูแลสุขภาพ

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์

ผู้พิการ

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 100 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
23 โครงการฝึกอบรมทักษะและ

- ฝึกอบรม อสม. แกนนาสุขภาพ

ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์

200,000

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

24 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานสตรี

แนวพระราชดาริ หลักเศรษฐกิจ

และสมาชิกในครอบครัวในจังหวัดตาก

พอเพียงแก่สตรีและบุคคล

จานวน 90 คน

ในครอบครัว

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

400,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกิจการสภาฯ

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
25 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดูแล

- ฝึกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว

200,000

สุขภาพอนามัยที่ดีของสตรีและ

ในจังหวัดตาก จานวน 283 คน

บุคคลในครอบครัว

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

130,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

130,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

70
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

26 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว

พัฒนาการสร้างอาชีพของสตรี

ในจังหวัดตาก จานวน 283 คน

และบุคคลในครอบครัว

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

200,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

130,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
27 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง

- ฝึกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว

ครอบครัวเข้มแข็งของสตรี

ในจังหวัดตาก จานวน 283 คน

และบุคคลในครอบครัว

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

200,000

130,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ที่

28 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

350,000

อาเภอแม่ระมาด

จานวน 800 คน 2 รุ่น

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกิจการสภาฯ

อาเภอสามเงา

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

พ.ศ. 2562

รุ่น 1

รุ่น 2

จังหวัดตาก

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

175,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

175,000

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
29 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย/ชมรม
ผู้สูงอายุ

- ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก

200,000

จานวน 200 คน 2 รุ่น

อบจ.ตาก

กองกิจการสภาฯ

อาเภอแม่สอด

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

รุ่น 1 รุ่น 2

จังหวัดตาก

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

100,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

100,000

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
30 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
- ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก
จานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

150,000
150,000
150,000
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

31 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก

เด็กและเยาวชน จานวน 90 คน

และเยาวชน

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

400,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกิจการสภาฯ

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
32 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

- ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

เพื่อส่งเสริมจิตสานึกที่ดีต่อสังคม

เด็กและเยาวชน จานวน 90 คน

และสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

และเยาวชน

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

33 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและทักษะในการดารง
ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
- ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน
จานวน 120 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

400,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

34 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้
บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. รพ.สต.บ้านแม่ยะ

100,000

อาเภอบ้านตาก

กองกิจการสภาฯ

2. รพ.สต.เกาะตะเภา

100,000

อาเภอบ้านตาก

กองกิจการสภาฯ

300,000

อาเภอสามเงา

กองกิจการสภาฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- อุดหนุน รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดตาก

1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้ รพ.สต. ที่ได้รับการสนับสนุน ทราบ
2) รพ.สต. ที่ได้รับการสนับสนุน
ทาหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อม
แต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
35 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้
บริการรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง

- อุดหนุนโรงพยาบาลสามเงา
จานวน 1 แห่ง
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ

2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน
ทาหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อม
แต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

36 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้
บริการหอผู้ป่วยใน

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

500,000

อาเภอวังเจ้า

กองกิจการสภาฯ

จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. รพ.สต.บ้านยะพอ

50,000

อาเภอพบพระ

กองกิจการสภาฯ

2. รพ.สต.วาเล่ย์

50,000

อาเภอพบพระ

กองกิจการสภาฯ

- อุดหนุนโรงพยาบาลวังเจ้า

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 1 แห่ง
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ

2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน
ทาหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อม
แต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
37 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

- อุดหนุน รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดตาก

1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้ รพ.สต. ที่ได้รับการสนับสนุน ทราบ
2) รพ.สต. ที่ได้รับการสนับสนุน
ทาหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อม
แต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ที่

38 โครงการพัฒนาศักยภาพ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- อุดหนุนคลินิคชุมชนอบอุ่น

การให้บริการงานฟื้นฟู

เทศบาลนครแม่สอด จานวน 1 แห่ง

สมรรถภาพผู้รับบริการ

1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

450,000

อาเภอแม่สอด

กองกิจการสภาฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทน.แม่สอด ที่ได้รับการสนับสนุน ทราบ
2) ทน.แม่สอด ที่ได้รับการสนับสนุน
ทาหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อม
แต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
39 โครงการจัดหาเครื่องมือควบคุม

รวม

- อุดหนุนให้กับชมรม อสม. ในพื้นที่

ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จังหวัดตาก จานวน 3 แห่ง ดังนี้

(NCDs)

1. ชมรม อสม. ป่ามะม่วง

75,000

อาเภอเมืองตาก

กองกิจการสภาฯ

2. ชมรม อสม. หนองบัวเหนือ
3. ชมรม อสม. แม่ท้อ
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้
ชมรม อสม. ที่ได้รับการสนับสนุน ทราบ
2) ชมรม อสม. ที่ได้รับการสนับสนุน
ทาหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อม
แต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
58 กิจกรรม

86,000
199,000

อาเภอเมืองตาก
อาเภอเมืองตาก

กองกิจการสภาฯ
กองกิจการสภาฯ

39 โครงกำร

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10,240,000

รวมกิจกรรม

58

2

29

17

10

58

3

25

17

13

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

76

แบบ ผด.02
2.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ลำดับ

หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

- ร่วมกับจังหวัดตากจัดงานตากสิน

6,400,000

ศาลสมเด็จพระเจ้า

กองการศึกษา

ตากสินมหาราช

ศาสนา

จังหวัดตาก

และวัฒนธรรม

ศาลสมเด็จพระเจ้า

กองการศึกษา

ตากสินมหาราช

ศาสนา

จังหวัดตาก

และวัฒนธรรม

ที่

งานตากสินมหาราชานุสรณ์

มหาราชานุสรณ์ฯ ประจาปี

จังหวัดตาก

พ.ศ. 2562 - 2563 มีกิจกรรม ดังนี้

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดการแสดงละครแสงเสียงเทิด
พระเกียรติฯ
- การชกมวยไทยฯ
- ขบวนเทิดพระเกียรติฯ
- กิจกรรมตามที่จังหวัดมอบหมายฯ
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ
20,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
2 โครงการจัดงานตากสินมหาราชา

- อุดหนุนจังหวัดตากเป็นค่าใช้จ่าย

นุสรณ์ จังหวัดตาก ประจาปี

ในการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์

พ.ศ. 2562 - 2563

จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2562

2,000,000

1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้จังหวัดตากทราบ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

300,000

อาเภอพบพระ

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) จังหวัดตาก ทาหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
3 โครงการร่วมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก

- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก
จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. จัดงำนร่วมสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ่ำม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตำก
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ

และวัฒนธรรม

5,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
2. จัดงำนร่วมสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ่ำม้ง อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ

200,000

อาเภอแม่สอด

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

2,000 คน
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

อาเภอบ้านตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
3. จัดงำนร่วมสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ่ำม้ง อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ

และวัฒนธรรม

1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
4. จัดงำนร่วมสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ่ำม้ง อำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ

100,000

อาเภออุ้มผาง

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน

79
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

4 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

ที่

วัฒนธรรม ชนเผ่าปกาเกอะญอ

วัฒนธรรม ชนเผ่าปกาเกอะญอ

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. จัดงำนร่วมสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

200,000

อาเภอแม่ระมาด

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

ชนเผ่ำปกำเกอะญอ อำเภอแม่ระมำด
จังหวัดตำก

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และวัฒนธรรม

- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
2. จัดงำนร่วมสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ่ำปกำเกอะญอ อำเภออุ้มผำง
จังหวัดตำก

200,000

อาเภออุ้มผาง

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

5 โครงการร่วมสืบสานประเพณี
ขึ้นธาตุ จังหวัดตาก

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

อาเภอบ้านตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ

จังหวัดตาก จานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. จัดงำนประเพณีขึ้นธำตุเดือนเก้ำ
ตำบลเกำะตะเภำ อำเภอบ้ำนตำก
จังหวัดตำก

และวัฒนธรรม

- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
7,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
2. จัดงำนประเพณีขึ้นธำตุเดือนเก้ำ
ตำบลตำกตก อำเภอบ้ำนตำก
จังหวัดตำก

70,000

อาเภอบ้านตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

6 โครงการร่วมสืบสานประเพณี
สรงน้าพระธาตุ จังหวัดตาก

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้า

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

90,000

อาเภอแม่สอด

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

พระธาตุ ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และวัฒนธรรม

- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
1,500 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
7 โครงการร่วมสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ จังหวัดตาก

- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ จังหวัดตาก
จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. จัดงำนสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์
อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน

100,000

อาเภอเมืองตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม

13-15

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
2. จัดงำนสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

อาเภอเมืองตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม

13-15

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
3. จัดงำนสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์

50,000

อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก

อาเภอบ้านตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,000 คน

และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
4. จัดงำนสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์
อำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน

13-15

50,000

อาเภอวังเจ้า

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

13-15
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

8 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

ที่

บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

150,000

อาเภอวังเจ้า

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก จานวน 2 แห่ง ดังนี้

1. จัดงำนสืบสำนประเพณีบุญบั้งไฟ
อำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ

และวัฒนธรรม

1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
2. จัดงำนสืบสำนประเพณีบุญบั้งไฟ
อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ

150,000

อาเภอเมืองตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

9 โครงการร่วมส่งเสริมกิจกรรมหรือ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ร่วมส่งเสริมกิจกรรม หรือพิธีกรรม

พิธีกรรมทางด้านศาสนา

ทำงด้ำนศำสนำ จังหวัดตำกดังนี้

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

1. จัดกิจกรรมวันวิสำขบูชำ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

2. จัดกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ

10,000

3. จัดกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำฯ

10,000

1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

30,000

(นับ 3)

2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้

- จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ

ปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาพุทธ ให้แก่

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ประชาชน และเยาวชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
จานวน 2 รุ่น ดังนี้
1. รุ่นที่ 1 อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

200,000

อาเภอแม่สอด

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
2. รุ่นที่ 2 อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

200,000

อาเภอบ้านตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้

- จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา

ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ให้แก่

อิสลาม ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ประชาชน และเยาวชนทั่วไป
ในเขตจังหวัดตาก จานวน 2 รุ่น ดังนี้
1. รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 50 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

75,000

อาเภอเมืองตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
2. รุ่นที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

75,000

อาเภอแม่สอด

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
12 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้

- จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา

ปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ ให้แก่

คริสต์ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ประชาชน และเยาวชนทั่วไป

100,000

อาเภอเมืองตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

ในเขตจังหวัดตาก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 150 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

87
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

- จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรม

พิธีกรรมทางด้านศาสนากิจ

ทางด้านศาสนากิจ ให้แก่ ประชาชน

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

และเยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

300,000

อาเภอเมืองตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และวัฒนธรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้

- จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้

ด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษา

ธรรมศึกษา บาลีศึกษา ให้แก่ประชาชน

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

และเยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

300,000

อาเภอแม่สอด

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา
และวัฒนธรรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

15 โครงการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเผยแพร่ข้อมูล

เผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ

ด้านศาสนา ศีลปะ วัฒนธรรม จารีต

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก

จังหวัดตาก จานวน 1 เรื่อง

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
16 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้แก่

เครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

เครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก จานวน 140 คน

780,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองการศึกษา

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

ศาสนา
และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

89
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

17 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

- จัดงานร่วมสืบสานประเพณีบวงสรวง

บวงสรวง และสรงน้าศาล

และสรงน้าศาลหลักเมืองเก่า จังหวัดตาก

หลักเมืองเก่า จังหวัดตาก

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

อาเภอเมืองตาก

กองการศึกษา

จังหวัดตาก

ศาสนา

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
18 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลป

- จัดฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จานวน 100 คน

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองการศึกษา

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

ศาสนา
และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

19 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่าย

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้แก่

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เครือข่ายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก จานวน 50 คน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

200,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
20 โครงการฝึกอบรมด้านประเพณี

- จัดฝึกอบรมด้านประเพณี ศิลปะ

300,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองการศึกษา

ศิลปะและวัฒนธรรม

และวัฒนธรรมของจังหวัดตาก

ศาสนา

ของจังหวัดตาก

ให้แก่ประชาชน และเยาวชน

และวัฒนธรรม

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

21 โครงการจัดงานฤดูหนาว
"อุ่นไอรักคลายความหนาว"

รำยละเอียดของกิจกรรม

สถำนที่ดำเนินกำร

300,000

สนามเสือป่า

กองการศึกษา

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สานักพระราชวัง

ศาสนา

ของจังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

กรุงเทพมหานคร

และวัฒนธรรม

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองการศึกษา

- จัดกิจกรรมการจัดแสดงสาธิต

พ.ศ. 2562

หน่วยงำน

งบประมำณ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
22 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,

- ร่วมกิจกรรมจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี

งามวันสาคัญของชาติ และงาน

วันสาคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ

รับเสด็จฯ

พิธีทางศาสนาต่างๆ ของ อบจ.ตาก ฯลฯ

1,000,000

ศาสนา
และวัฒนธรรม

จานวน 22 กิจกรรม ดังนี้
1. วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13

2. วันปิยะมหาราช

250,000

5

23

3. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

250,000

5

4. วันพ่อแห่งชาติ

250,000

7

5

5. วันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระเจ้าตาก

250,000

7

7

14

6. วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

17

7. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18

เนื่องในวันยุทธหัตถี
8. วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย

2

9. วันท้องถิ่นไทย

18

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
92
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
10. วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
11. วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา

2

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

12. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้า

6

จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)
13. วันคล้ายวันพระราชสมภพ/สรงน้า

17

พระเจ้าตากสินมหาราช
14. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
15. วันอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก
16. วันฉัตรมงคล (รัชกาลที่ 10)
17. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินี
18. วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
19. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

30
4
3
4

11

93
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20. วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 10)
21. วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (วันรพี)

7

22. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

12

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่)
23. งานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานอื่นๆ
ที่รัฐบาล/จังหวัด กาหนด
24. งานรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์

รวม

22 โครงกำร

58 กิจกรรม

14,340,000

รวมกิจกรรม

58

11

13

25

9
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
2.4 แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกผัก

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

250,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

งบประมาณ

อาเภอวังเจ้า

กองแผนและ

จังหวัดตาก

งบประมาณ

ปลอดภัยจากสารพิษ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จานวน 300 คน 2 รุ่น
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ

125,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

125,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
2 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์
อาเภอวังเจ้า

- อุดหนุนการจัดงานวันเกษตรแฟร์
อาเภอวังเจ้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

200,000

จานวน 1,200 คน
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้อาเภอวังเจ้าทราบ
2) อาเภอวังเจ้าทาหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

3 โครงการภูมิปัญญาไทย
ทานา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรม จานวน 100 คน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

150,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

ต่อยอดจากผู้เข้าร่วมโครงการให้ทา

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
แบบปลอดภัย
- สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงในการขนย้ายเพื่อปรับพื้นที่
แปลงนา
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์

เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ต่างๆ
-สนับสนุนศูนย์เรียนรูภ้ ูมิปัญญาไทย ฯลฯ

1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(นับ 2)

เพื่อเตรียมดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม/สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
4) จัดทาแปลงนาโดยสนับสนุนเครื่อง
จักรกลพร้อมค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการขนย้าย

5) ติดตามนิเทศแปลงนา
6) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม
7) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

4 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - จัดฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อการเกษตรยั่งยืน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

150,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

เพื่อการเกษตรยั่งยืน จานวน 100 คน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ

5 โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้าน
การประมงและแปรรูปอาหาร

- จัดฝึกอบรม/ปฏิบัติ ส่งเสริมเกษตร
ด้านการประมงและแปรรูปอาหาร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

จานวน 70 คน
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
วันเกษตรพบพระ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- สนับสนุนที่ทาการปกครองอาเภอพบพระ

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

150,000

อาเภอพบพระ

กองแผนและ

จังหวัดตาก

งบประมาณ

จัดงานวันเกษตรพบพระ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 2,000 คน
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้อาเภอพบพระทราบ
2) อาเภอพบพระทาหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ

รวม

6 โครงกำร

8 กิจกรรม

1,000,000

รวมกิจกรรม

8

3

4

1

0
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
2.5 แผนงำนงบกลำง
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็น
ต่อสุขภาพ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- สมทบงบประมาณกับสานักหลักประกัน

งบประมำณ
100,000

สถำนที่ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ กองกิจการสภาฯ
ที่จาเป็นต่อสุขภาพ

สุขภาพ และดาเนินงานตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือ่ งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จาเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2554
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
3) เบิกจ่ายเงิน
4) รายงานผลการดาเนินงาน
2 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์

- ดาเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ผู้ป่วยที่ยากไร้ ของ อบจ.ตาก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

528,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ของ อบจ. พ.ศ. 2560

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
3) เบิกจ่ายเงิน
4) รายงานผลการดาเนินงาน

รวม

2 โครงกำร

2 กิจกรรม

628,000

รวมกิจกรรม

2

0

2

0

0
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

จัดทาแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

300,000

จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาฯ

100,000

1) กำรเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำ

25,000

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

25,000

ตามขั้นตอน ดังนี้
1. สารวจปัญหาความต้องการในส่วน

25,000
100,000

ราชการ อบจ.ตาก /ส.อบจ.ตาก

25,000

นับ 6

2. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อจัดทา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง
3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
อบจ.ตาก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง
4. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก
ร่วมกับประชาคม ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
5. เสนอผูบ้ ริหารอนุมัติประกาศใช้แผน
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง
พร้อมแจ้งสภาฯ ส่วนราชการ
และประชาชนทราบ

100
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อจัดทา
ร่างแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม
2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก
เพื่อพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม
3. เสนอผูบ้ ริหารอนุมัติ และประกาศใช้
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม พร้อมแจ้งสภาฯ
ส่วนราชการ และประชาชนทราบ

101
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3) จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรและจัดทำรูปเล่ม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ตำมขั้นตอน ดังนี้

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร / รายงานผล
การดาเนินการ
4) จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรและจัดทำรูปเล่ม
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ตำมขั้นตอน ดังนี้
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร / รายงานผล
การดาเนินการ

102
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

2 โครงการติดตามและประเมินผล

รำยละเอียดของกิจกรรม
1. จัดทารายงานผลการติดตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯเสนอ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

อบจ.ตาก

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

นับ 9

ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ

10,000

พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ

15,000

2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ

10,000

รายงานผลการดาเนินงาน ปี 2562

15,000

ไตรมาสที่ 4 กับคณะกรรมการฯ

หน่วยงำน

(นับ 4)

3. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงาน ปี 2563
ไตรมาสที่ 1 กับคณะกรรมการฯ
4. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงาน ปี 2563
ไตรมาสที่ 2 กับคณะกรรมการฯ
5. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงาน ปี 2563
ไตรมาสที่ 3 กับคณะกรรมการฯ
6. จัดทารายงานผลการติดตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯเสนอ
ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ
พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ
7. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

103
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

3 โครงการประสานการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น จังหวัดตาก

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

อบจ.ตาก

พัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดประชุม
4) เบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ
5) รายงานผลการประชุม
4 โครงการบริหารจัดการศูนย์

- ปรับปรุงฐานข้อมูลการพัฒนาจังหวัดตาก

เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ

และอปท.ในเขตจังหวัดตาก จัดจ้างต่ออายุ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

เว็บไซต์พร้อมระบบบริหารจัดการเนื้อหา

พัฒนาท้องถิ่น Clinic Center

1) ประสานงานจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา

อบจ.ตาก

จังหวัดตาก และอปท.จ.ตาก

50,000

อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดจ้างต่ออายุเว็บไซต์ฯ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน

104
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

150,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

600,000

อบจ.ตาก

กองกิจการสภาฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เช่น กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย จำนวน 2 ครั้ง
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

งานกิจการสภาองค์การบริหาร

งานกิจการสภาฯ ให้กับฝ่ายบริหาร

ส่วนจังหวัดตาก

ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

และศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด

ของ อบจ.ตาก จานวน 80 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน

105
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาท

และบทบาทสภาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่นในจังหวัดตาก ให้กับองค์กร

ในจังหวัดตาก

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดตาก

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

400,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

จานวน 500 คน

300,000

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

300,000

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
8 โครงการจัดการการเลือกตั้ง

- จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา

ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

30,000,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

9 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรที่ได้รับ

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ

การบรรจุแต่งตั้งใหม่ ผู้สังเกตการณ์

อบจ.ตาก

และผู้ที่สนใจ จานวน 30 คน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการ
เจ้าหน้าที่

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
10 โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม

- ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก

และจริยธรรมของบุคลากร

และผู้สังเกตการณ์

อบจ.ตาก

จานวน 100 คน 2 รุ่น

100,000

อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที่
รุน่ 1-2

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรมข้าราชการ และผู้สังเกตการณ์

การปฏิบัติงานของข้าราชการ

จานวน 100 คน

อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการ
เจ้าหน้าที่

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
12 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

- ฝึกอบรมพนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์

การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

จานวน 170 คน

อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

100,000

ห้องประชุม อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที่

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้

- ฝึกอบรมผู้บริหาร คณะผู้บริหาร

และทักษะด้านการปฏิบัติงาน

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ของบุคลากร อบจ.ตาก

อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์

500,000

อบจ.ตาก

กองการ

และศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่

ต่างจังหวัด

จานวน 200 คน
- ทัศนศึกษาดูงาน จานวน 100 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
14 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
การพูดในที่ชุมชน

- ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก

กองการ

และผู้สังเกตการณ์ จานวน 50 คน

เจ้าหน้าที่

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
15 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร

- ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก

300,000

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา

และผู้สังเกตการณ์ จานวน 250 คน 2 รุ่น

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

150,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

150,000

ห้องประชุม อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที่

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

16 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

- ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.ตาก

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

150,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ

และศึกษาดูงาน

จานวน 50 คน

ต่างจังหวัด

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
17 โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจ

- จัดจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

อบจ.ตาก

บริหารส่วนจังหวัดตาก

100,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

1) จัดจ้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม
บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ ก.จ.จ.
กาหนด
2) ทาบันทึกตกลงจ้างที่ปรึกษา
3) ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2
4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
5) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

18 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางสถานีวิทยุฯ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน

งบประมำณ
456,000

สถำนที่ดำเนินกำร
1. สวท.ตาก

ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก และสวท.แม่สอด

2. สวท.แม่สอด

ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00-11.00 น.

3. อสมท.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ

วันละ 1 ชั่วโมง
- จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน

114,000

นับ 12

ทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก

114,000

ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00-10.30 น.

114,000

วันละ 1/2 ชั่วโมง

114,000

(นับ 12)

300,000

อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล
2) ขออนุมัติโครงการ
3) ดาเนินการจัดรายการ
4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
5) รายงานผลการดาเนินงานประจาสัปดาห์
19 โครงการจัดทาวารสาร อบจ.ตาก

- จัดจ้างผลิตวารสาร จานวน 4 ฉบับ ๆละ

สานักปลัดฯ

2,600 เล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง

75,000

3) ดาเนินการจัดจ้าง

75,000

4) เบิกจ่ายเงิน

75,000

5) รายงานผลการดาเนินงาน

75,000
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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

20 โครงการจัดทาแผ่นพับข่าว
ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก

หน่วยงำน

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

- จัดจ้างผลิตแผ่นพับ จานวน 4 ฉบับ ๆละ

40,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

100,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

100,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4,000 แผ่น
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

10,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง

10,000

3) ดาเนินการจัดจ้าง

10,000

4) เบิกจ่ายเงิน

10,000

5) รายงานผลการดาเนินงาน
21 โครงการจัดทาหนังสือรายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปี

- จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผลการปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ จานวน 600 เล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน

22 โครงการจัดทาคู่มือแนะนา
อบจ.ตาก

- จัดจ้างผลิตหนังสือคู่มือแนะนา อบจ.ตาก
จานวน 7,000 เล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

23 โครงการจัดทาสื่อวีดีทัศน์
บรรยายสรุป

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

จังหวัดตาก

สานักปลัดฯ

670,000

จังหวัดตาก

สานักปลัดฯ

อบจ.ตาก วันสาคัญของประเทศที่ประกาศ

167,500

นับ 12

ตามสถานการณ์ของรัฐบาลและการอนุรักษ์

167,500

ประเพณีในท้องถิ่นในทุกอาเภอ

167,500

ของจังหวัด รวม 108 ป้าย

167,500

- จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์บรรยายสรุป

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการดาเนินงานของ อบจ.ตาก
จานวน 1 ครั้ง
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน

24 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
(คัตเอาท์)

- จัดจ้างผลิต/ติดตั้งป้ายคัตเอาท์ (ไวนิล)
กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายก

1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล
2) ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์

(นับ 12)

3) ขออนุมัติแบบป้าย/ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
5) ติดตั้งตามระยะเวลาที่กาหนด
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

25 โครงการพัฒนาและปรับปรุง

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดจ้างลงระบบปฏิบัติการและ

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน

จัดทาเว็บไซด์ อบจ.ตาก

จังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

จังหวัดตาก

สานักปลัดฯ

50,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
26 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร

- จัดฝึกอบรม ให้กับผูบ้ ริหำร สมำชิกสภำฯ

กำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง

สำรสนเทศสำหรับกำรทำงำน

และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
27 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

- ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด 5.90x700.00 ม.

สานักงานองค์การบริหารส่วน

รวมพื้นที่ดาเนินการ 413.00 ตร.ม. จานวน 1 แห่ง

จังหวัดตาก

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซือ้ จัดจ้าง (30 วัน)

800,000

2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

28 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซม

สานักงานองค์การบริหารส่วน

สานักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก
เบิกตัดปี

1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)

งบประมำณปี พ.ศ. 2562

2) สรรหาผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

2,000,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ

3) ดาเนินการจัดจ้าง (30 วัน)
4) ตรวจรับการจ้าง(15 วัน)
5) เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

รวม

28 โครงกำร

72 กิจกรรม

37,766,000

รวมกิจกรรม

72

19

19

20

14
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
3.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

หน่วยงำน

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

- จัดหาวัสดุสิ่งของเพื่ออานวยความสะดวก

200,000

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

สานักการช่าง

200,000

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

สานักการช่าง

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และบริการประชาชนในการเดินทางของ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอื่นๆ
จานวน 1 ครั้ง
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
- จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานป้องกัน

ด้านการกู้ชีพ - กู้ภัย

และบรรเทาสาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการ

เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุ

ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่

สาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่

จังหวัดตาก จานวน 60 คน

จังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
รวม

2 โครงกำร

2 กิจกรรม

400,000

รวมกิจกรรม

2

1

0

1

0
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
3.3. แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

การปฏิบัติงานของบุคลากร

ให้กับบุคลากรสานักการช่าง

สานักการช่าง

จานวน 100 คน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

500,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักการช่าง

และศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน

รวม

1 โครงกำร

1 กิจกรรม

500,000

รวมกิจกรรม

1

0

0

1

0
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
3.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ

การจัดทาและประสานแผนพัฒนา

เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ในเขตจังหวัดตาก

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

350,000

อบจ.ตาก

กองแผนและ

และศึกษาดูงาน

งบประมาณ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต่างจังหวัด

จานวน 80 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

200,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ

ผู้นาเครือข่าย ผู้นาชุมชน และผู้นา

และศึกษาดูงาน

งบประมาณ

ภาคประชาชนระดับจังหวัดตาก

องค์กรภาคประชาชนในการจัดทา

ต่างจังหวัด

ในการจัดทาแผนชุมชน

แผนชุมชน จานวน 80 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้กับ

เพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้บริหาร/ผู้นา

ผู้บริหาร และผู้นาท้องถิ่น จานวน 120 คน

ท้องถิ่นในจังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

600,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ

และศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้กับผู้นาท้องที่

3,500,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

ผู้นาท้องที/่ ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน

/ท้องถิ่น/ผู้นาชุมชนฯ จานวน 4,500 คน 7 รุ่น

500,000

และศึกษาดูงาน

กลุ่มพลังมวลชนองค์กรต่าง ๆ

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

500,000

ต่างจังหวัด

และประชาชน

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

500,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

500,000

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม

500,000

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

500,000

5) รายงานผลการดาเนินงาน

500,000

- จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน

100,000

5 โครงการสร้างจิตสานึกปกป้อง
สถาบันของชาติเพื่อสร้างความ

จานวน 100 คน

สมานฉันท์

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ
รุ่น 1-2 รุ่น 3-4 รุ่น 5-6 รุ่น 7

สานักปลัดฯ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

6 โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม และศึกษาดูงาน ให้กับ

250,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตากเทิดไท้

ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตาก จานวน 250 คน 2 รุน่

องค์ราชัน

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ
รุ่น 1

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

125,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

125,000

รุ่น 2

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
7 โครงการสร้างเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้กับ

300,000

นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น จานวน 50 คน

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
8 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ

- จัดฝึกอบรมให้กับนักประชาสัมพันธ์

การใช้ภาษาเพื่อการเป็น

จานวน 100 คน

นักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

100,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

9 โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
อบจ.ตาก พบประชาชน

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ฯ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักปลัดฯ

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2563
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

25,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

25,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

25,000

3) ดาเนินการจัดกิจกรรม

25,000

นับ 12

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
10 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตาก

- จัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วมการพัฒนา

200,000

อบจ.ตาก

กองกิจการสภาฯ

ท้องถิ่นจังหวัดตาก จานวน 100 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

11 โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

50,000

อาเภอเมืองตาก

ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วม 800 คน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกิจการสภาฯ

จังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม

26

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
12 โครงการจิตอาสาพระราชทาน

- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของ

100,000

ตามแนวพระราชดาริ

จังหวัดตาก ตามภารกิจหน้าที่และ

“เราทาความดี ด้วยหัวใจ”

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 3 ครั้ง

33,000

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

34,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

33,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน

รวม

12 โครงกำร

32 กิจกรรม

5,850,000

รวมกิจกรรม

32

3

7

15

7
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
3.5 แผนงำนงบกลำง
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการเงินบารุงสมาคม

รำยละเอียดของกิจกรรม
- เบิกจ่ายเงินตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แห่งประเทศไทย

แห่งประเทศไทย

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

350,000

จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

350,000

รวมกิจกรรม

1

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
3) เบิกจ่ายเงิน
4) รายงานผลการดาเนินงาน

รวม

1 โครงกำร

1 กิจกรรม

0

1

0

0
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม
- จัดจ้างทาหนังสือ คู่มือ แผ่นพับ แผนที่

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

250,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

ที่เกี่ยวข้อง จานวน 10,000 ฉบับ
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซือ้ จัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการจัดทา (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
2 โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริม

- จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวจังหวัดตาก

จังหวัดตาก ในงานกิจกรรมการท่องเที่ยว

150,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ

/ต่างจังหวัด

งบประมาณ

ต่างๆ จานวน 1 ครั้ง
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่

การท่องเที่ยวจังหวัดตาก

หน่วยงาน

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ

/ต่างจังหวัด

งบประมาณ

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ

จังหวัดตาก

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 500 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
4 โครงการฝึกอบรมด้านบริการ

- ฝึกอบรมด้านบริการการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวรองรับสู่ประชาคม

จานวน 100 คน

เศรษฐกิจอาเซียน

1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

150,000

งบประมาณ

เพื่อเตรียมดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะเกี่ยวกับ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

150,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว การให้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

บริการนักท่องเที่ยว แก่เด็ก และเยาวชน
จานวน 90 คน
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
6 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก
งานตากสิน ฯ

- ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก
งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจาปี
พ.ศ. 2562 - 2563 จังหวัดตาก

500,000

ศาลสมเด็จพระเจ้า

กองแผนและ

ตากสินมหาราช

งบประมาณ

จังหวัดตาก

ผู้เข้าชมกิจกรรม จานวน 12,000 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว
เส้นทางตาก - แม่สอด

รายละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

2,500,000

จุดชมวิวเส้นทางตาก -

กองแผนและ

บริเวณจุดชมวิวเส้นทางตาก - แม่สอด

แม่สอด ต.แม่ท้อ

งบประมาณ

ขนาดพื้นที่ 42 ตารางเมตร
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซือ้ จัดจ้าง (30 วัน)

อ.เมืองตาก จ.ตาก

1. ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินและราวกันตก

2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)

1,250,000

3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)

1,250,000

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4) ดาเนินการปรับปรุง (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
2. ปรับปรุงอาคารร้านค้า ร้านอาหาร
และห้องน้า บริเวณจุดชมวิวเส้นทาง
ตาก - แม่สอด
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซือ้ จัดจ้าง (30 วัน)
2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการปรับปรุง (60 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการลอยกระทงสาย
ไหลประทีปพันดวง

รายละเอียดของกิจกรรม
- สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก จัดงาน

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

4,000,000

จังหวัดตาก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง

นักท่องเที่ยว จานวน 20,000 คน
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เทศบาลเมืองตากทราบ
2) เทศบาลเมืองตากทาหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
9 โครงการงานประเพณีต้นกาเนิด
กระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ

- สนับสนุนเทศบาลตาบลบ้านตาก
จัดงานประเพณีต้นกาเนิดกระทงสาย

450,000

อาเภอบ้านตาก

กองแผนและ

จังหวัดตาก

งบประมาณ

แข่งเรือพายโบราณ ประจาปี 2562
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
นักท่องเที่ยว จานวน 2,000 คน
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เทศบาลตาบลบ้านตากทราบ
2) เทศบาลตาบลบ้านตาก ทาหนังสือขอ
รับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย เมียนมาร์

รายละเอียดของกิจกรรม
- สนับสนุนการจัดโครงการจักรยาน

หน่วยงาน

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

200,000

อาเภอแม่สอด

กองแผนและ

จังหวัดตาก

งบประมาณ

มิตรภาพไทย - เมียนมาร์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2,000 คน

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเทศเมียนมาร์

1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้หอการค้าจังหวัดตากทราบ
2) หอการค้าจังหวัดตากทาหนังสือขอรับ
เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
11 โครงการเทศกาลส่งเสริมการ

- สนับสนุนอาเภออุ้มผาง จัดงานเทศกาล

ท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า

150,000

อาเภออุ้มผาง

กองแผนและ

จังหวัดตาก

งบประมาณ

นักท่องเที่ยว จานวน 5,000 คน
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้อาเภออุ้มผางทราบ
2) อาเภออุ้มผางทาหนังสือขอรับ
เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ

129
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า งานพื้น

1,000,000

สนามกีฬา อบจ.ตาก

งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานประตู

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
ศาสนา

งานสุขภัณฑ์ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

และวัฒนธรรม

โรงพลศึกษาฯ จานวน 1 แห่ง
ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ของสานักการช่าง อบจ.ตาก
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซือ้ จัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
การออกกาลังกาย

- ส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน

50,000

โรงพละศึกษาฯ

กองการศึกษา

โดยการหาผู้นาเต้น และวิทยากรในการ

อบจ.ตาก และสถาน

ศาสนา

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจ

ที่อื่นๆ ตามกาหนด

และวัฒนธรรม

ร่างกาย
1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12,500

2) จัดทาโครงการขออนุมัติจัดจ้าง

12,500

3) ดาเนินการจัดกิจกรรม

12,500

4) เบิกจ่ายเงิน

12,500

นับ 12

5) รายงานผลการดาเนินงาน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

14 โครงการฝึกอบรมการบริหาร

- ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้กับ

ที่

สนามกีฬา และการให้บริการ

บุคลากรของ อบจ.ตาก จานวน 45 คน

สนามกีฬา

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

หน่วยงาน

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

250,000

สนามกีฬา อบจ.ตาก

กองการศึกษา

และศึกษาดูงาน

ศาสนา

ต่างจังหวัด

และวัฒนธรรม

สนามกีฬา อบจ.ตาก

กองการศึกษา

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
15 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา - ฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน
เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก

ในจังหวัดตาก จานวน 80 คน

100,000

ศาสนา
และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา

รายละเอียดของกิจกรรม
- จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน

นักเรียน เยาวชน หรือประชาชน

เยาวชน หรือประชาชน ระดับอาเภอ

ระดับอาเภอ

จานวน 8 ครั้ง ของจังหวัดตาก

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

1,000,000

สนามกีฬาแต่ละอาเภอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ครั้ง 1-4 ครั้ง 5-8

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

500,000

4

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

500,000

4

1,100,000

สนามกีฬา อบจ.ตาก

กองการศึกษา

และสนามอื่น ๆ

ศาสนา

3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
17 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ

- จัดแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ

(รวมทุกประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันตลอดปี) จานวน 6 ครั้ง

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ครั้งที่ 1

180,000

- ครั้งที่ 2

180,000

- ครั้งที่ 3

180,000

- ครั้งที่ 4

180,000

- ครั้งที่ 5

180,000

- ครั้งที่ 6

200,000

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

18 โครงการการส่งเสริมจัดกิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

50,000

อบจ.ตาก

ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทาชื่อเสียง แก่ผู้ทาชื่อเสียง ผู้ให้การสนับสนุนหรือ
ผูใ้ ห้การสนับสนุนหรือทาประโยชน์ ทาประโยชน์ด้านกีฬาของจังหวัดตาก
ด้านกีฬาของจังหวัดตาก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

จานวน 1 ครั้ง
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินการ

19 โครงการการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่ง

- อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดตาก

400,000

เพื่อใช้ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

สนามแข่งขัน

กองการศึกษา

ตามกาหนด

ศาสนา

ประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ นักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย

และวัฒนธรรม

และกีฬาแห่งชาติ และกีฬคนพิการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ
แห่งชาติ

1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้สมาคมกีฬาจังหวัดตากทราบ
2) สมาคมกีฬาจังหวัดตากทาหนังสือ
ขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ

รวม

19 โครงการ

43 กิจกรรม

12,550,000

รวมกิจกรรม

43

13

15

10

5
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4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1. จัดประชุมฯ และการติดตามผล
รวมและของเสียอันตรายชุมชน
ความก้าวหน้าของโครงการ
จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

400,000

พื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

20,000

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

190,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

190,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดประชุม
4) เบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ
5) รายงานผลการประชุม
2. การจ้างเหมากาจัดของเสียและ
อันตราย จานวน 2 ครั้ง
1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
สรรหาผู้รับจ้าง
2) ลงนามในสัญญาจ้าง
3) ดาเนินการกาจัดขยะและของเสีย
อันตรายชุมชน
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการรณรงค์เพื่อลดขยะมูลฝอย

รายละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. แกนนา

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

200,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

หมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 80 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
3 โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
ตามหลัก 3Rs

- ฝึกอบรมให้กับนักเรียน/ประชาชน

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

จานวน 100 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน

4 โครงการการผลิตสื่อรณรงค์
ด้านการจัดการขยะ

- จัดจ้างทาแผ่นพับข้อมูลรณรงค์

150,000

อบจ.ตาก

ด้านการจัดการขยะ จานวน 10,000 ฉบับ
1) จัดทาราคากลาง,ขอจัดซือ้ จัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดาเนินการจัดทา (30 วัน)

กองแผนและ
งบประมาณ

5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
รวม

4 โครงการ

6 กิจกรรม

850,000

รวมกิจกรรม

6

0

3

3

0
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02
5.2 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสร้างจิตสานึกในการ

รายละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้กับนักเรียน/ประชาชน

และสิ่งแวดล้อม

จานวน 90 คน

หน่วยงาน

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

450,000

อบจ.ตาก

กองแผนและ

และศึกษาดูงาน

งบประมาณ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต่างจังหวัด

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

225,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

225,000

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม

300,000

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

300,000

5) รายงานผลการดาเนินงาน
2 โครงการประกวดป่าชุมชน

- จัดประกวดป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

150,000

พื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

3 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย

- ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ

ป่าชุมชนจังหวัดตาก

คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน

หน่วยงาน

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

200,000

ต่างจังหวัด

กองแผนและ

และในพื้นที่จังหวัดตาก

งบประมาณ

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จังหวัดตาก จานวน 150 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
4 โครงการปลูกต้นไม้

- ปลูกต้นไม้ในบริเวณสานักงาน อบจ.ตาก
ในพื้นที่ป่าไม้ และในพื้นที่สาธารณะ

100,000

งบประมาณ

จานวน 500 ต้น
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รายละเอียดของกิจกรรม
- ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสานึก

อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้เยาวชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

และประชาชนทั่วไป จานวน 100 คน

สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

100,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

225,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

225,000

3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม

300,000

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม

300,000

5) รายงานผลการดาเนินงาน
6 โครงการธนาคารน้าใต้ดิน
ตามศาสตร์พระราชา

- ฝึกอบรมการจัดทาธนาคารน้าใต้ดิน

200,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

ให้กับผู้นาชุมชน และประชาชน

กองแผนและ
งบประมาณ

จานวน 100 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดาเนินงาน

รวม

6 โครงการ

6 กิจกรรม

1,200,000

รวมกิจกรรม

6

0

3

2

1

138
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
แผนงำน
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ

กิจกรรม

ของกิจกรรม

ปี 2563

งบประมำณทั้งหมด

12

38.71

551,600

10.87

(ดำเนินกำรไตรมำสที่ 2) และ (เบิกจ่ำยไตรมำสที่ 2)

หน่วยดำเนินกำร
สำนักปลัดฯ, กองกิจกำรสภำฯ,
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ,
กองแผนและงบประมำณ, กองคลัง

2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

5

16.13

259,000

5.10

สำนักกำรช่ำง

9

29.03

2,847,000

56.11

สำนักกำรช่ำง

3

9.68

1,100,000

21.68

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

2

6.45

316,000

6.23

สำนักกำรช่ำง (สถำนีขนส่ง อบจ.ตำก)

31

100.00

(ดำเนินกำรไตรมำสที่ 2) และ (เบิกจ่ำยไตรมำสที่ 2)
3. แผนงำนเคหะและชุมชน
(ดำเนินกำรไตรมำสที่ 1) 1 กิจกรรม และ (เบิกจ่ำยไตรมำสที่ 1) 1 กิจกรรม
(ดำเนินกำรไตรมำสที่ 2) 7 กิจกรรม และ (เบิกจ่ำยไตรมำสที่ 2) 7 กิจกรรม

4. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
(ดำเนินกำรไตรมำสที่ 2) และ (เบิกจ่ำยไตรมำสที่ 2)
5. แผนงำนพำณิชย์
(ดำเนินกำรไตรมำสที่ 2) และ (เบิกจ่ำยไตรมำสที่ 2)
รวม

5,073,600

100.00
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บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

28,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

90,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดซือ้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย
2) ลงนามในสัญญาซื้อ
3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง
แบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
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แบบ ผด.02/1
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
3. ตู้ลาโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

15,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

230,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

21,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

18,000

อบจ.ตาก

กองกิจการ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กาลังขับไม่น้อยกว่า450 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
4. อุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับ
เครือข่าย (Link Load Balancer)
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
6. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น

สภาฯ

จานวน 1 เครื่อง
7. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

19,300

อบจ.ตาก

ความละเอียด 20 ล้านพิเซล

กองกิจการ
สภาฯ

จานวน 1 เครื่อง
8. เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

7,500

อบจ.ตาก

จานวน 3 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท
9. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

เจ้าหน้าที่
11,000

อบจ.ตาก

จานวน 2 หลัง ๆละ 5,500 บาท
10. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

กองการ
กองแผนและ
งบประมาณ

36,400

อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
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แบบ ผด.02/1
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
11. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

72,800

อบจ.ตาก

กองคลัง

2,600

อบจ.ตาก

กองคลัง

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง
ๆละ 36,400 บาท
12. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง

รวม

12 กิจกรรม

551,600
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แบบ ผด.02/1
2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

70,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

30,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

15,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

45,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

99,000
259,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดซือ้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย
2) ลงนามในสัญญาซื้อ
3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้
1. เครื่องตัดคอนกรีตมือถือชนิดเครื่องยนต์
ขนาดใบตัด 16 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องรับส่งวิทยุชนิด ระบบ VHF/FM
ชนิดประจาที่ ขนาด 40 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
3. แม่แรงตะเข้ ขนาด 4.5 ตัน พร้อม

รวม

ขาตั้งแบบ 4 ขา ชนิดปรับระดับได้
จานวน 1 ชุด
4. เครื่องผสมน้ายาโฟมดับเพลิง
จานวน 1 เครื่อง พร้อมน้ายาโฟม
จานวน 3 ถัง
5. อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง จานวน 1 ชุด
5 กิจกรรม

143
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
3. แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน 4 ตู้
ๆละ 5,500 บาท

22,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

2. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษา
ชนิดไม่มีหน่วยความจา เนื้อที่การพิมพ์

23,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

300,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

48,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดซือ้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย
2) ลงนามในสัญญาซื้อ
3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
3. เต็นท์ทรงโดม ขนาดความกว้าง
4.00 เมตร x ยาว 8.00 เมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร
จานวน 15 หลังๆ ละ 20,000 บาท
4. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง
ๆละ 24,000 บาท
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แบบ ผด.02/1
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
5. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

60,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

50,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

24,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

1,920,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

400,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 5 เครื่อง
ๆละ 12,000 บาท
6. เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
จานวน 5 เครื่อง ๆละ 10,000 บาท
7. ล้อวัดระยะทาง จานวน 3 เครื่อง
ๆละ 8,000 บาท
เบิกตัดปี งบประมำณปี พ.ศ. 2562
1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย
2) ลงนามในสัญญาซื้อ
3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
จานวน 1 คัน
2. ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ติดตั้ง
บริเวณสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
200 ปี (สะพานแขวน) อาเภอเมือง
จังหวัดตาก จานวน 1 ชุด
รวม

9 กิจกรรม

2,847,000
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แบบ ผด.02/1
4. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

300,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดซือ้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย
2) ลงนามในสัญญาซื้อ
3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้
1. จักรยานนั่งตรงปั่น จานวน 2 ชุด
ๆละ 150,000 บาท

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

2. จักรยานเอนปั่น จานวน 2 ชุด

400,000

อบจ.ตาก

ๆละ 200,000 บาท

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

3. เครื่องซิทอัพ จานวน 4 ชุด

400,000

ๆละ 100,000 บาท

อบจ.ตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

รวม

3 กิจกรรม

1,100,000
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5. แผนงำนกำรพำณิชย์
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

6,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

310,000

อบจ.ตาก

สานักการช่าง

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดซือ้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย
2) ลงนามในสัญญาซื้อ
3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้
1. เก้าอี้สานักงาน จานวน 4 ตัว
ๆละ 1,500 บาท
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จานวน 1 ชุด

รวม

2 กิจกรรม

316,000
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