สารบัญ
สวนที่ 1

สวนที่ 2

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- คําแถลงงบประมาณ (สถานะการคลัง)
- คําแถลงงบประมาณ (รายได)
- คําแถลงงบประมาณ (รายจาย)
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- บันทึกหลักการและเหตุผล
- รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงานบริหารงานทั่วไป
- รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงานการศึกษา
- รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงานสาธารณสุข
- รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงานเคหะและชุมชน
- รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงานการเกษตร
- รายจายตามงานและงบรายจาย แผนงานงบกลาง
- ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
- รายงานประมาณการรายจาย แผนงานบริหารงานทั่วไป
- รายงานประมาณการรายจาย แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- รายงานประมาณการรายจาย แผนงานการศึกษา
- รายงานประมาณการรายจาย แผนงานสาธารณสุข
- รายงานประมาณการรายจาย แผนงานเคหะและชุมชน
- รายงานประมาณการรายจาย แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- รายงานประมาณการรายจาย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- รายงานประมาณการรายจาย แผนงานการเกษตรร
- รายงานประมาณการรายจาย แผนงานงบกลาง
ะมาณการรายจาย แผนงานการเกษตร

หนา
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16-17
18-19
20-22
23-45
46-51
52-58
59-60
61-114
115-123
124-136
3
137-140
141-142
7-140

สารบัญ (ตอ)

สวนที่ 3

- คาใชจายในการบริหารบุคลากร (ไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
- รายงานรายละเอียดประมาณรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายเฉพาะการ การถายโอนบริการสาธารณะ
ดานสถานีขนสง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
- รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับ
เฉพาะกิจการ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจาย
เฉพาะกิจการ
สรุปขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สรุปเปนแผนงาน/งาน/งบ/หมวด
/ประเภทรายจาย)
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานงบกลาง

หนา
143
144-190
191-199
200-240
241
242-319
320-343
344-366
367-370
371-373
374
375
375
376
377-383
384

385-387
388
389-390
391
392-395
396
397-399
400
401-402

ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
องค์ ารบริหารส่วนจังหวัดตา
อา ภอ มองตา จังหวัดตา

2

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดาเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 510,839,888.25 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 254,858,952.02 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 185,593,434.20 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 3 โครงการ
รวม 2,649,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 1 โครงการ
รวม 2,000,000.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 11,237,367.99 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562
1 รายรับจริง จานวน 478,701,038.50 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร

จานวน

16,657,602.37 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

3,013,757.83 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

4,394,593.95 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จานวน

0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

1,122,311.40 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

28,700.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

316,805,410.95 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

136,678,662.00 บาท

2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 64,734,448.89 บาท
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3 รายจายจริง จํานวน 405,399,327.34 บาท ประกอบดวย
งบกลาง

จานวน

39,965,262.27 บาท

งบบุคลากร

จานวน

78,349,221.93 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

งบลงทุน

จานวน

187,186,537.59 บาท
65,995,552.10 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

100,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน
จานวน 33,802,753.45 บาท
4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 64,734,448.89 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 52,403,150.58 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายรับจริง

จานวน

3,010,380.30 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

2,296,970.47 บาท

กาไรสะสม

จานวน

713,409.83 บาท

เงินสะสม

จานวน

4,209,174.98 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ

จานวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จานวน

0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร

จานวน

4,765,523.60 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

0.00 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

16,657,602.37

14,680,000.00

14,680,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

3,013,757.83

1,450,000.00

1,470,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

4,394,593.95

2,880,000.00

2,880,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

1,122,311.40

940,000.00

940,000.00

28,700.00

50,000.00

30,000.00

25,216,965.55

20,000,000.00

20,000,000.00

316,805,410.95

305,000,000.00

293,498,000.00

316,805,410.95

305,000,000.00

293,498,000.00

136,678,662.00

195,000,000.00

206,502,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

136,678,662.00

195,000,000.00

206,502,000.00

รวม

478,701,038.50

520,000,000.00

520,000,000.00

หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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2564
ิ
2562

2563

2564

งบกลาง

39,965,262.27

44,183,600.00

39,866,480.00

งบบุคลากร

78,349,221.93

93,746,540.00

95,237,070.00

งบดา นินงาน

187,186,537.59

276,509,160.00

271,002,800.00

65,995,552.10

72,530,700.00

94,593,650.00

งบรายจ่ายอื่น

100,000.00

100,000.00

100,000.00

งบ งินอุดหนุน

33,802,753.45

32,930,000.00

19,200,000.00

405,399,327.34

520,000,000.00

520,000,000.00

405,399,327.34

520,000,000.00

520,000,000.00

งบลงทุน

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

7
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

91,156,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,300,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

22,067,900

แผนงานสาธารณสุข

146,160,000

แผนงานเคหะและชุมชน

175,484,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

17,880,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

24,664,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

1,420,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

39,866,480
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

520,000,000

21,626,300

3,080,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

100,000

100,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

63,071,180

4,159,600

4,159,600

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

0

3,385,000

ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค

28,091,300

งบดา นินงาน

รวม

20,423,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

30,720,280

งานบริหารทั่วไป

10,297,080

งาน

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

8,259,000

0

0

21,000

21,000

0

370,000

1,250,000

350,000

1,970,000

6,268,000

0

6,268,000

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

19,826,500

0

0

268,300

268,300

7,320,000

1,115,000

1,100,000

1,550,000

11,085,000

8,473,200

0

8,473,200

งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก

91,156,680

100,000

100,000

4,448,900

4,448,900

7,320,000

4,565,000

23,976,300

5,285,000

41,146,300

35,164,400

10,297,080

45,461,480

รวม
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รวม

600,000

งบลงทุน

1,300,000

600,000

300,000

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

400,000

ค่าใช้สอย

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

700,000

งาน

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

600,000

600,000

300,000

400,000

700,000

1,300,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก
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รวม

11,092,900

0

เงินอุดหนุน

137,000

งบลงทุน
0

305,000

ค่าวัสดุ

งบ งินอุดหนุน

500,000

ค่าใช้สอย

137,000

300,000

ค่าตอบแทน

ค่าครุภัณฑ์

1,105,000

9,850,900

9,850,900

7,590,000

7,590,000

7,590,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,065,000

2,065,000

2,065,000

0

0

0

0

0

0

0

0

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
งานระดับมัธยมศึกษา
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบดา นินงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก

0

0

1,320,000

570,000

570,000

0

0

0

750,000

0

750,000

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

22,067,900

10,225,000

10,225,000

137,000

137,000

305,000

1,250,000

300,000

1,855,000

9,850,900

9,850,900

รวม

10

รวม

146,160,000

2,000,000

2,000,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

144,060,000

ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุ

144,160,000

งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานสาธารณสุข

146,160,000

2,000,000

2,000,000

100,000

144,060,000

144,160,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก

11

6,218,500

ค่าวัสดุ

รวม

9,700,000

ค่าใช้สอย

1,730,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

62,930,890

3,824,700

5,554,700

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

33,000

1,500,000

ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค

17,451,500

39,924,690

39,924,690

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบดา นินงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงาน คหะและชุมชน

0

0

111,353,550

79,673,550

0

79,673,550

0

31,680,000

0

0

31,680,000

งานไฟฟ้าถนน

1,200,000

0

0

0

0

0

1,200,000

0

1,200,000

0

0

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก

175,484,440

81,403,550

3,824,700

85,228,250

33,000

37,898,500

10,900,000

1,500,000

50,331,500

39,924,690

39,924,690

รวม

12

3,275,000

3,275,000

งบ งินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

17,880,000

14,605,000

ค่าใช้สอย

รวม

14,605,000

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

17,880,000

3,275,000

3,275,000

14,605,000

14,605,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก

13

400,000

เงินอุดหนุน

6,334,500

400,000

1,500,000

งบ งินอุดหนุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,179,500

งบลงทุน

679,500

1,255,000

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

2,500,000

ค่าใช้สอย

งานกีฬาและ
นันทนาการ

3,755,000

งาน

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13,570,000

2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

11,570,000

11,570,000

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

4,760,000

3,150,000

3,150,000

0

0

0

80,000

1,530,000

1,610,000

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก

24,664,500

5,550,000

5,550,000

1,500,000

679,500

2,179,500

1,335,000

15,600,000

16,935,000

รวม

14

งบกลาง

งบกลาง

งบ

แผนงานงบกลาง

รวม

งาน

150,000

เงินอุดหนุน

39,866,480

39,866,480

39,866,480

งบกลาง

420,000

150,000

งบ งินอุดหนุน

รวม

270,000

ค่าใช้สอย

งานส่ง สริมการ กษตร

270,000

งาน

งบดา นินงาน

งบ

แผนงานการ กษตร

39,866,480

39,866,480

39,866,480

รวม

1,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

งานอนุรักษแหล่งนา
และป่าไม้

1,420,000

150,000

150,000

1,270,000

1,270,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก

15
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดตาก และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดตาก
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 522,820,100 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 520,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

91,156,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,300,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

22,067,900

แผนงานสาธารณสุข

146,160,000

แผนงานเคหะและชุมชน

175,484,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

17,880,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

24,664,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

1,420,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

39,866,480
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

520,000,000

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นยมตามประมวลกฎหมายท่ดินมาตรา 9
ค่าธรรม นยมบารง อบจ. จากผ้ ข้าพัก รง รม
ค่าปรับการผิดสัญญา
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่า ช่าหรอบริการสถานท่
ดอก บย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าจาหน่าย ศษของ
งินท่มผ้อทิศให้
ค่าขาย บบ ปลน
ค่ารับรองสา นา ละถ่าย อกสาร

หมวดภาษีอากร
ภาษบารง อบจ.จากการค้ายาสบ
ภาษบารง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ

48,109.56
1,530,688.56
898,528.00
2,477,326.12
106,390.00
3,547,903.52
3,654,293.52
0.00
0.00
630,800.00
78.00

139,210.00
3,849,433.58
3,988,643.58
30,000.00
0.00
617,300.00
1,110.00

10,248,622.32
4,891,690.54
15,140,312.86

69,160.00
1,289,725.29
1,327,489.00
2,686,374.29

13,028,678.76
1,781,600.76
14,810,279.52

ปี 2560

รายรับจริง
ปี 2561

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อา ภอ มองตาก จังหวัดตาก

0.00
0.20
621,000.00
2,004.00

91,825.00
4,302,768.95
4,394,593.95

120,346.40
1,559,664.43
1,333,747.00
3,013,757.83

11,624,680.08
5,032,922.29
16,657,602.37

ปี 2562

39,000.00
0.00
500,000.00
1,000.00

80,000.00
2,800,000.00
2,880,000.00

50,000.00
1,200,000.00
200,000.00
1,450,000.00

9,280,000.00
5,400,000.00
14,680,000.00

ปี 2563

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

0.00 %
0.00 %

0.00 %
0.00 %
10.00 %

0.00 %
0.00 %

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

39,000.00
0.00
500,000.00
1,000.00

80,000.00
2,800,000.00
2,880,000.00

50,000.00
1,200,000.00
220,000.00
1,470,000.00

9,280,000.00
5,400,000.00
14,680,000.00

ปี 2564
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รวมหมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษ ละค่าธรรม นยมรถยนต์
ภาษมลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนด ผนฯ
ภาษมลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ค่าภาคหลวง ร่
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอดหนนทั่วไป สาหรับดา นินการตามอานาจหน้าท่ ละ
ภารกิจถ่าย อน ลอกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รายได้ บ็ด ตล็ดอ่นๆ

126,638,497.53
145,902,822.92
36,157,772.36
3,934,980.52
312,634,073.33
134,694,299.00
134,694,299.00
469,716,963.83

135,905,148.00
135,905,148.00
477,074,993.76

0.00
0.00

123,308,422.30
142,425,553.39
36,616,955.62
16,111,957.06
318,462,888.37

0.00
0.00

ปี 2560
573,250.00
1,221,660.00

รายรับจริง
ปี 2561
485,781.00
1,116,659.00

136,678,662.00
478,701,038.50

136,678,662.00

131,611,127.85
140,231,995.46
41,669,041.42
3,293,246.22
316,805,410.95

28,700.00
28,700.00

ปี 2562
499,307.20
1,122,311.40

195,000,000.00
520,000,000.00

195,000,000.00

127,000,000.00
140,000,000.00
35,000,000.00
3,000,000.00
305,000,000.00

50,000.00
50,000.00

%
%
%
%

5.90 %

-3.94
-3.57
-2.86
-16.73

-40.00 %

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
400,000.00
0.00 %
940,000.00

206,502,000.00
520,000,000.00

206,502,000.00

122,000,000.00
135,000,000.00
34,000,000.00
2,498,000.00
293,498,000.00

30,000.00
30,000.00

ปี 2564
400,000.00
940,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

520,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

14,680,000 บาท

จานวน

9,280,000 บาท

จานวน

5,400,000 บาท

รวม

1,470,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

2,880,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

จานวน

80,000 บาท

จานวน

2,800,000 บาท

ภาษีบารง อบจ.จากการค้ายาสบ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่เกินจากที่ประมาณการไว้
ภาษีบารง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่เกินจากที่ประมาณการไว้
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่ เกินจากที่ประมาณการไว้
ค่าธรรมเนียมบารง อบจ. จากผ้เข้าพักโรงแรม
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่เกินจากที่ประมาณการไว้
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้สงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงในปที่ผ่านมาเกินจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่เกินจากที่ประมาณการไว้
ดอกเบีย
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยคานวณจาก
ยอดเงินที่ฝากในธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในสภาวการณ์ปัจจบัน

21
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

940,000 บาท

ค่าจาหน่ายเศษของ

จานวน

39,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่ เกินจากที่ประมาณการไว้
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
การดาเนิน งานด้านงบลงทนไม่เพิ่มขึน รายรับจริงยังไม่เกินที่
ประมาณการไว้
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่ เกินจากที่ประมาณการไว้
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่ เกินจากที่ประมาณการไว้
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้
ค่าขายทอดตลาดเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นทกปต้องมีการแจ้ง
จําหน่ายสินทรัพย์ของแต่ละหน่วยงานจึงมีรายได้เกิดขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

รวม

293,498,000 บาท

จานวน

122,000,000 บาท

จานวน

135,000,000 บาท

จานวน

34,000,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่เกินจาก ที่ประมาณการไว้
ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการไว้ต่ากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่เกินจากที่ประมาณการไว้
ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ประมาณการไว้ต่ากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับ
จริงยังไม่เกินจากที่ประมาณการไว้

22
ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

2,498,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บได้น้อยลง จากการหยดกิจการของบริษัททาเหมืองแร่
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอดหนนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา
ประมาณการไว้สงกว่าป งบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับ
การสรรจัดเงินอดหนนทั่วไปเพิ่มขึน

รวม

206,502,000 บาท

จานวน

206,502,000 บาท

300,000.00
300,000.00
1,032,960.00
7,029,370.66

300,000.00
300,000.00
1,032,960.00
7,028,840.64

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก อบจ.

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบจ.

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบจ.

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.

9,115,272.44

รวมเงินเดือน(ฝายการเมือง) 10,061,120.64 10,061,650.66 10,060,935.48

954,166.16

251,209.67

251,209.67

1,200,645.80

ป 2562

6,458,041.14

1,032,960.00

300,000.00

300,000.00

1,399,320.00

ป 2561

7,028,655.48

เงินเดือนนายก/รองนายก อบจ.

1,399,320.00

ป 2560

1,399,320.00

เงินเดือน(ฝายการเมือง)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ป 2559

รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

10,297,080

7,264,800

1,032,960

300,000

300,000

1,399,320

ป 2563

ยอดตาง(%)

-

-

-

-

-

-

ประมาณการ

10,297,080

7,264,800

1,032,960

300,000

300,000

1,399,320

ป 2564
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320,800.00

371,835.24
211,460.00

เงินประจําตําแหนง

คาจางลูกจางประจํา

5,260,340.00

รวมคาตอบแทน 6,189,186.00

254,390.00

-

5,005,950.00

1,351,200.00

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

คาตอบแทน
4,837,986.00

5,119,650.00

7,400.00

-

5,112,250.00

8,480,210.00

72,660.00

-

8,407,550.00

3,870,000 -

700,000 -

20,000

3,150,000 -

30,192,640

รวมงบบุคลากร 24,417,739.65 23,511,208.87 23,490,387.13 25,212,562.18

2,694,784

-

600,000

600,660

19,895,560

207,160.00

2,433,200.00

-

331,200.00

306,415.00

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา) 14,356,619.01 13,449,558.21 13,429,451.65 16,097,289.74

237,847.21

305,702.40

2,160,235.40

-

275,200.00

241,400.00

15,812,544

ป 2563

187,572

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

งบดําเนินงาน

ป 2562

227,380.00

2,379,527.10

2,707,089.01

-

300,630.00

297,475.09

คาตอบแทนพนักงานจาง

ป 2561

10,463,057.27 10,210,753.90 10,545,456.25 12,799,094.74

ป 2560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน(ฝายประจํา)

ป 2559

รายจายจริง

12.53

15.00

-

12.06

1.75

2.65

28.75

7.45

-

-

0.01

1.73

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

3,385,000

595,000

20,000

2,770,000

30,720,280

20,423,200

241,500

2,895,500

-

600,000

600,700

16,085,500

ป 2564
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ดานการปฏิบัติงานอบจ.ตาก

6. คชจ.ในการฝกอบรมพัฒนาความรูศักยภาพและทักษะ

ของพนักงานจาง อบจ.ตาก

5. คชจ.ในการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของขาราชการ อบจ.ตาก

4. คชจ.ในการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงาน

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง อบจ.ตาก

3. คชจ.ในการประชุมสัมมนาผูบริหาร ขาราชการ

เกียรติ "คนดี ศรี อบจ." ของบุคลากร อบจ.ตาก

2. คชจ.ในการอบรมดานคุณธรรม และจริยธรรมและเชิดชู

และพนักงานจาง ของ อบจ.ตาก

1. คชจ.ในการปฐมนิเทศขาราชการ ลูกจาง

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

634,838.90

-

87,984.00

83,601.00

63,136.00

309,726.00

-

92,190.00

-

73,375.00

-

53,225.00

123,900.00

15,838.00

4,104,106.66

ป 2560

4,501,552.50

ป 2559

269,435.00

63,760.00

47,745.00

176,980.00

43,140.00

-

116,650.00

4,134,926.10

ป 2561

รายจายจริง

381,225.00

53,335.00

40,910.00

170,190.00

26,010.00

-

33,350.00

4,064,465.72

ป 2562

500,000

100,000 -

100,000 -

300,000

100,000

50,000

310,000

5,635,660

ป 2563

100.00

100.00

100.00

16.67

-

-

-

6.81

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

1,000,000

-

-

350,000

100,000

50,000

310,000

6,019,300

ป 2564
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15. คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ (สํานักปลัดฯ)

14. คชจ.ในการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีฯ

13. คชจ.ในการฝกอบรมและศึกษาดูงานตาม

12. คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ (กองการเจาหนาที่)

การคัดเลือก ตามระบบจําแนกตําแหนงระบบแทง "

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับ

ของบุคลากร อบจ.ตาก หลักสูตร "สมรรถนะกับ

11. คชจ.ในการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงาน

ในที่ชุมชน

10. คจช.ในการฝกอบรมพัฒนาทักษะการพูด

หลักสูตร "ธุรการมืออาชีพ"

9. คชจ.ในการเสริมศักยภาพบุคลากร อบจ.

หลักสูตร "ชีวิตเบิกบานการทํางานเปนสุข"

8. คชจ.ในการเสริมศักยภาพบุคลากร อบจ.

จังหวัดตาก

7. คชจ.โครงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน

-

281,527.00

296,385.00
220,386.00

-

-

33,158.50

400,479.00

ป 2559

-

-

-

-

541,038.00

710,021.00
256,817.00

72,802.00

ป 2560

-

-

-

686,508.95

874,336.84
148,244.00

-

18,810.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

49,965.00
378,489.00

918,400.40
100,000.00

-

18,030.00

ป 2562

-

-

-

50,000
500,000

720,000 150,000

-

50,000 -

ป 2563

-

58.33
-

-

100.00

-

-

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

50,000
500,000

300,000
150,000

-

-

-

-

400,000

ป 2564
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

8,176,722.46

รวมคาใชสอย 8,276,914.45

-

25,000.00

316,558.00
275,020.00

237,136.00

-

1,109,707.80

-

-

226,399.00
-

299,009.00

-

ป 2560

1,008,720.55

23. คชจ.ในการปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางศูนยบริการ

ทองถิ่น (Clinic Center) อบจ.ตาก

แกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

22. คชจ.ในการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อ

กิจการสภา อบจ.ตาก

21. คชจ.ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงาน

20. คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ (หนวยตรวจสอบฯ)

19. คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ (กองกิจฯ)

18. คชจ.ในการจัดสัมมนา อบจ.

ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฯลฯ

17. คชจ.ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

อบจ.ตาก

16. คชจ.ในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา

ป 2559

-

-

8,159,985.82

952,754.53

-

10,640.00

339,364.00
1,840.00
274,851.40

ป 2561

รายจายจริง

-

-

7,358,682.96

804,532.06

6,500.00

19,558.00

98,364.00
2,553.00
192,805.78

ป 2562

41,007,660 -

1,307,000

-

50,000

470,000
15,000
600,000 -

-

30,000,000 -

ป 2563

47.26

1.53

-

-

17.02
366.67
33.33

-

66.67

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

21,626,300

1,327,000

-

50,000

550,000
70,000
400,000

10,000,000

ป 2564
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1,216,095.67

1,167,495.96

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จํานวน 1 เครื่อง

1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุคอมพิวเตอร

-

44,000.00

-

1,250,213.19

154,067.98

214,219.58

49,985.00

9,165.00

350,000

50,000

55,000

155,000

-

-

50,000
460,000
30,000
3,130,000
48,007,660

257,830.00

203,812.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง

98,554.00

49,990.00

113,790.00

410,000

ป 2563

18,790.00
19,940.00
19,950.00
19,955.00
346,760.00
471,910.00
408,730.00
301,690.00
15,000.00
รวมคาวัสดุ 2,205,858.96 2,429,051.15 2,338,918.17 1,837,278.65
รวมงบดําเนินงาน 16,671,959.41 15,866,113.61 15,618,553.99 17,676,171.61

7,370.00

6,020.00

วัสดุกอสราง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

29,965.00

29,950.00

วัสดุงานบานงานครัว

73,000.00

198,995.00

ป 2562

1,570,000

78,800.00

113,320.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

269,413.00

ป 2561

929,479.07

347,140.48

319,711.00

ป 2560

วัสดุสํานักงาน

คาวัสดุ

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

-

40.00
10.87
1.60
41.49

-

-

-

-

12.90

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

30,000
410,000
30,000
3,080,000
28,091,300

1,570,000

350,000

50,000

55,000

175,000

410,000

ป 2564

28

16. เกาอี้ผูมาติดตอราชการ จํานวน 1 ตัว

15. เกาอี้ผูมาติดตอราชการ จํานวน 8 ตัว

14. เกาอี้ทํางาน จํานวน 14 ตัว

13. โตะทํางานไมมีลิ้นชัก จํานวน 14 ตัว

12 โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว

11. โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก จํานวน 14 ตัว

10. ปายสัญญาณทางออกฉุกเฉิน จํานวน 10 อัน

9. พัดลมไอเย็น จํานวน 2 เครื่อง

8. ตูใสเอกสารบานเลื่อน จํานวน 5 ตู

จํานวน 1 ตู

7. ตูใสเอกสารดานบนโลง ดานลางบานเลื่อน

6. เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

5. โทรศัพทชนิดโชวเบอร จํานวน 5 เครื่อง

25,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

4. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไมต่ํากวา

3. เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 1 เครื่อง

2. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

-

24,500.00
112,000.00
12,000.00
70,000.00
112,000.00
40,000.00
8,500.00

-

99,000

ป 2559
-

27,000.00
9,980.00
-

4,800.00
18,900.00
6,600.00

19,500.00
-

ป 2560

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

-

-

3,950.00
-

-

54,000.00

ป 2562

-

-

18,000 -

28,000 -

ป 2563

-

100.00
100.00

100.00
-

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

62,200
22,500

ป 2564
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(ระบบ inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

27. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งหรือแขวน

ต่ํากวา 50,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

26. เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง แบบแขวน ขนาดไม

3 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง

25. ตูเอกสาร ขนาดไมนอยกวา 42 x 60 x 75 ซม.

ไมนอยกวา 80 x 40 x 160 ซม. จํานวน 2 หลัง

24. ตูดานบนทึบ ดานลางทึบ เปด - ปด ขนาด

ไมนอยกวา 80 x 40 x 160 ซม. จํานวน 1 หลัง

23. ตูดานบนโลง ดานลางทึบ เปด - ปด ขนาด

จํานวน 4 เครื่อง

22. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

21. ตูเอกสารดานบนโปรง จํานวน 9 หลัง

20. ตูเอกสารดานบนโปรง จํานวน 2 หลัง

19. โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด

18. โตะกลาง จํานวน 1 ตัว

17. โตะขาง จํานวน 2 ตัว

-

-

-

-

-

18,000.00
12,500.00
15,000.00
8,000.00
36,000.00
176,000.00

ป 2559

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,400.00

28,800.00

28,800.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

-

-

14,000.00

ป 2562

-

-

-

-

-

90,000 -

ป 2563
-

100.00

100.00

-

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
-

62,700

-

-

15,000

7,500

ป 2564
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-

-

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน

3. รถโดยสาร (ดีเซล) 7 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน

4. รถยนตตรวจการณ (ดีเซล) จํานวน 1 คัน

-

130,000.00
13,000.00

4. ชุดไมโครโฟนหองประชุมระบบดิจิตอล

5. โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV

8. ตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง

พรอมไมโครโฟน พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

7. เครื่องควบคุมสวนกลางชุดประชุมระบบดิจิตอล

ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

6. โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV

-

-

-

-

-

-

110,000.00

3. ระบบไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 44 เครื่อง

-

-

4,800.00

2. ตูชารทแบตเตอรี่ ขนาด 80 A 220 V จํานวน 1 ตู

ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

-

66,900.00

1. เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด จํานวน 3 เครื่อง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

-

-

1,050,000.00

ป 2560

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พรอมหลังคา

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ป 2559
-

-

130,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,200,000.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,200.00

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000 -

ป 2563

-

-

100.00

-

100.00

100.00

-

-

-

-

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

13,500

35,200

-

-

-

-

1,570,000

1,750,000

ป 2564
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4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 4 เครื่อง

3. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง

2. เครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

1. เครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑงานบานงานครัว

7. ปรับปรุงระบบเคเบิ้ลทีวี จํานวน 40 ชอง

และอุปกรณตอพวงพรอมติดตั้ง

6. ไมโครโฟนสําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน 30 ชุด

5. จอรับภาพ ชนิดมือดึง จํานวน 1 เครื่อง

4. กลองบันทึกวิดีโอ แบบติดตามตัว จํานวน 1 เครื่อง

3. กลองวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 1 ตัว

2. กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล D-SLR

1. กลองถายรูป ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

50,718.00
-

-

79,900.00

-

49,900.00

ป 2559

-

-

-

-

66,000.00
-

ป 2560

-

-

-

-

65,370.00
-

ป 2561

รายจายจริง

-

110,000.00
21,000.00

-

-

200,000.00

ป 2562

-

-

-

-

19,300 -

ป 2563

-

100.00

-

100.00
100.00
100.00
-

100.00
100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

9,500

-

70,000
25,000
13,000
-

60,000

ป 2564

32

จํานวน 2 เครื่อง

14. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

ชนิด network แบบที่ 3 จํานวน ๑ เครื่อง

13. เครื่องพิมพชนิดเลเชอร/ชนิด LED ขาวดํา

ศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

12. เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเอกสาร ระดับ

Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

11. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดขาวดํา แบบ

Network แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง

10. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดขาวดํา แบบ

(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

9. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

8. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 3 เครื่อง

7. คาปรับปรุงระบบบริหารจัดการอินเตอรเน็ต

6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง

Network จํานวน 1 เครื่อง

5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ

-

-

-

-

-

-

4,494.00
44,940.00
18,300.00
1,712.00

ป 2559

-

-

-

-

16,000.00

42,800.00
-

12,000.00

ป 2560
-

-

12,800.00

13,250.00

-

-

2,250.00
-

ป 2561

รายจายจริง

8,600.00

-

28,000.00

15,000.00

7,900.00

15,000.00
2,600.00

10,000.00

ป 2562
-

-

-

-

-

-

7,500 -

ป 2563
-

-

-

-

-

-

100.00
-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-
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24. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

(External Storage) จํานวน 1 เครื่อง

23. อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก

Reader)

22. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card

21. อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย

20. งานติดตั้งอุปกรณและอุปกรณอื่นๆ

ขนาด 6U จํานวน 13 ชุด

19. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ชอง จํานวน 1 ตัว

18. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24

จํานวน 11 ตัว

17. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง

(Cloud Key) จํานวน 1 ตัว

16. อุปกรณควบคุมอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย

แบบที่ 1 จํานวน 16 ตัว

15. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,800.00
-

78,000.00

6,200.00

44,000.00

4,400.00

91,200.00

ป 2560

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,400.00

ป 2562

-

-

-

-

-

230,000 -

21,000 -

ป 2563

-

-

-

100.00

100.00

100.00
100.00

-

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

130,000

120,000

3,500

ป 2564
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1. คาปรับปรุงหองปฏิบัติงานกองการเจาหนาที่

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

2. คาปรับปรุงและซอมแซมสํานักงาน อบจ.ตาก

1. คาปรับปรุงซอมแซมเพิ่มเติมสํานักงาน อบจ.ตาก

สิ่งกอสราง

-

-

-

-

192,900.00

-

1,000,000.00

รวมคาครุภัณฑ 1,318,164.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โดรนบังคับวิทยุ

ครุภัณฑอื่น

27. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3kVA จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 1 ระบบ

26. ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart Office)

ประมวลผลกลางฯ จํานวน 1 License

คอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับหนวย

25. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ป 2559

-

-

-

-

-

-

1,694,680.00

98,500.00

ป 2560

-

-

-

-

-

2,000,000

-

1,487,670.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

524,650.00

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

428,800

ป 2563

-

-

-

870.06

-

100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

4,159,600

-

32,000

130,000

28,000

ป 2564

35

100,000.00

รวมงบรายจายอื่น

-

-

-

100,000.00

100,000.00

100,000.00

1,694,680.00

ป 2560

-

-

100,000.00

100,000.00

100,000.00

3,487,670.00

2,000,000.00

ป 2561

-

-

-

100,000.00

100,000.00

100,000.00

524,650.00

ป 2562

รวมงานบริหารทั่วไป 43,723,563.06 41,172,002.48 42,696,611.12 43,513,383.79

100,000.00

รวมรายจายอื่น

ปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ/หรือสิ่งกอสราง

พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือ

100,000.00

รวมงบลงทุน 2,533,864.00

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ

รายจายอื่น

งบรายจายอื่น

-

22,800.00

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,215,700.00

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

2. โครงการกอสรางโรงจอดรถยนต สํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

1. กอสรางปายและสัญญาณบริเวณทางเขา-ออก

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

ป 2559

รายจายจริง

-

79,529,100 -

100,000

100,000

100,000

1,228,800

800,000.00 -

800,000 -

ป 2563
-

20.69

-

-

-

238.51

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

63,071,180

100,000

100,000

100,000

4,159,600

ป 2564
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619,442.58
55,970.96
4,089,819.21
4,089,819.21

622,554.51
61,200.96

รวมงบบุคลากร 4,102,761.11

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา) 4,102,761.11

คาตอบแทนพนักงานจาง

รวมคาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

คาตอบแทน

งบดําเนินงาน

200,380.00

200,380.00

133,850.00

133,850.00

-

116,142.84

89,883.87

เงินประจําตําแหนง

-

67,200.00

62,683.87

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

3,231,062.83

ป 2560

3,266,437.90

เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ป 2559

28,830.00

28,830.00

-

4,781,949.50

4,781,949.50

37,095.00

503,367.50

121,200.00

67,200.00

4,053,087.00

ป 2561

รายจายจริง

21,900.00

21,900.00

-

5,352,728.33

5,352,728.33

39,420.00

492,120.00

121,200.00

72,525.00

4,627,463.33

ป 2562

300,000

300,000

-

5,980,100

5,980,100

30,780

521,652

121,200

67,200

5,239,268

ป 2563

16.67

-

100.00

4.81

4.81

58.22

25.66

-

19.05

2.35

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

350,000

300,000

50,000

6,268,000

6,268,000

48,700

655,500

121,200

80,000

5,362,600

ป 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุสํานักงาน

คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

รวมคาใชสอย
84,990.00
250.00
214,920.00
300,160.00
808,745.66

308,205.66
149,935.00
4,570.00
182,110.00
336,615.00
750,445.00

279,980.00

7,150.00

7,300.00

119,309.00

175,942.66

4. คชจ.ในการเดินทางไปราชการ

-

33,206.00

44,740.00

3. คชจ.ในการติดตามและประเมินผลฯ

-

7,805.00

9,067.00

2. คชจ.ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาฯ

5. คชจ.โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัดตาก

85,180.00

27,330.00

43,341.00

27,815.00

ป 2560

1. คชจ.ในการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ตาก

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

ป 2559

57,091.00
2,880.00
249,120.00
309,091.00
764,858.00

426,937.00

7,300.00

-

122,909.00

14,300.00

675.00

233,774.00

47,979.00

ป 2561

รายจายจริง

24,196.00
234,390.00
258,586.00
765,835.00

485,349.00

33,690.00

-

216,281.00

44,420.00

9,375.00

96,779.00

84,804.00

ป 2562

100,000
20,000
250,000
370,000
1,405,000

735,000

100,000

-

150,000

50,000

50,000

300,000

85,000

ป 2563

40.21

70.07

-

100.00

100.00

100.00

-

-

17.65

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

100,000
20,000
250,000
370,000
1,970,000

1,250,000

100,000

300,000

300,000

100,000

50,000

300,000

100,000

ป 2564
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3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง

2. เครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

1. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. ตูลําโพงพรอมแอมปแบบลอลาก จํานวน 1 ตู

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

5. ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง

Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

4. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ

14,766.00
1,498.00

-

8,500.00

-

-

17,000.00

-

-

-

-

3. ตู 2 ชั้น ดานบนโลง ดานลางเปด - ปด

-

-

-

2. โทรศัพทชนิดโชวเบอร จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 2 หลัง

-

-

13,200.00

ป 2560

1. ตูใสเอกสาร จํานวน 2 ตู

ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ

งบลงทุน

ป 2559

-

18,626.00
4,500.00

11,790.00

-

-

-

14,100.00

790.00

ป 2561

รายจายจริง

-

22,000.00
-

-

-

-

-

-

790.00

ป 2562

-

-

-

-

-

-

11,000 -

36,400 -

ป 2563

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)

1. เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

เงินเดือนพนักงาน

-

-

-

6,206.00

6,149,462.99

รวมคาครุภัณฑ
30,970.00
รวมงบลงทุน
30,970.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,942,476.77

ครุภัณฑการเกษตร

ศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

8. เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

7. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 1 เครื่อง

6. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล

แบบ Network แบบที่ 2จํานวน 1 เครื่อง

5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง

4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

ป 2559
-

6,282,510.00

46,200.00
46,200.00
4,886,464.21

-

-

16,000.00

ป 2560
-

6,541,330.60

78,556.00
78,556.00
5,625,363.50

-

21,000.00

7,750.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

5,565,269.35

66,890.00
66,890.00
6,185,453.33

5,100.00
18,000.00

21,000.00

ป 2562

-

-

-

-

7,329,932

47,400 47,400 7,432,500

ป 2563

-

-

-

-

6.98

100.00
55.70
55.70
11.12

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

7,841,200

21,000
21,000
21,000
8,259,000

ป 2564
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ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย
-

-

777,810.00

รวมคาตอบแทน 1,224,890.00

-

914,939.34

238,460.00
275,579.34
400,900.00

200,170.00
291,000.00
286,640.00

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

72,000.00
309,960.00
8,880.00
6,932,170.60
6,932,170.60

ป 2561

28,330.00
100,000.00
298,320.00
20,520.00
6,729,680.00
6,729,680.00

ป 2560

76,077.00
เงินประจําตําแหนง
121,200.00
คาตอบแทนพนักงานจาง
292,860.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
31,680.00
รวมเงินเดือน(ฝายประจํา) 6,671,279.99
รวมงบบุคลากร 6,671,279.99
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
527,680.00
คาเชาบาน
342,000.00
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
355,210.00

ป 2559

รายจายจริง

238,770.00

869,361.25

15,600.00
146,180.00
326,300.00
381,281.25

57,000.00
161,760.00
5,784,029.35
5,784,029.35

ป 2562

-

36.73

2,450,000 600,000

90.00
-

19.05
25.63
100.00
8.00
8.00

ยอดตาง(%)

1,000,000 350,000
600,000
500,000

67,200
139,200
309,468
7,845,800
7,845,800

ป 2563

ประมาณการ

600,000

1,550,000

100,000
350,000
600,000
500,000

80,000
139,200
388,800
24,000
8,473,200
8,473,200

ป 2564
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1,146,327.95
160,267.46
311,153.00
456,975.60
4,979,017.82
6,326,069.82

160,158.34
323,161.00
457,082.60

รวมงบดําเนินงาน 6,668,298.66

คาบริการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมคาสาธารณูปโภค 4,801,468.86

คาบริการโทรศัพท

คาไฟฟา

756,972.38

522,272.00

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

591,419.80

422,830.00

-

99,442.00

2,904,293.81

รวมคาวัสดุ

411,790.00

-

179,629.80

3,104,094.54

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุสํานักงาน

คาวัสดุ

46,970.00

21,100.00

32,550.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

50,520.00

25,870.00

17,970.00

1. คชจ.ในการเดินทางไปราชการ

รวมคาใชสอย

ป 2560

ป 2559

7,375,517.07

5,741,457.83

453,751.84

266,332.00

145,831.38

1,542,381.21

3,333,161.40

654,837.90

483,130.00

-

171,707.90

64,282.00

51,562.00

12,720.00

ป 2561

รายจายจริง

7,058,203.61

5,272,941.36

434,976.40

243,407.00

114,336.25

970,444.29

3,509,777.42

573,331.50

451,280.00

-

122,051.50

342,569.50

70,173.50

33,626.00

ป 2562

11,685,000 -

7,320,000

520,000

450,000

350,000

1,800,000

4,200,000

1,115,000

600,000

15,000

500,000

800,000

100,000

100,000

ป 2563

5.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.50

-

300.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

11,085,000

7,320,000

520,000

450,000

350,000

1,800,000

4,200,000

1,115,000

600,000

15,000

500,000

1,100,000

100,000

400,000

ป 2564
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1. ตูเย็น จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑงานบานงานครัว

1. โทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV) จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

-

11,990.00

25,500.00

-

-

6. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

-

-

-

5. เครื่องพิมพดีด จํานวน 1 เครื่อง

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

-

-

-

-

-

-

-

90,000.00

-

ป 2561

19,500.00

-

-

-

8,400.00

ป 2560

4. ตูเหล็กใสเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 15 หลัง

จํานวน 2 เครื่อง

3. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู

2. เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง

1. ตูใสเอกสาร จํานวน 2 ตู

ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ

งบลงทุน

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

13,000.00

55,000.00

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

72,800

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

72,800

-

82,500

ป 2564
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-

-

5. เครื่องคอมพิวเตอรโนบุกส สําหรับงานประมวลผล

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. คาปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ อบจ.

สิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

-

9,898.00

-

7. เครื่องคอมพิวเตอร แบบ 2

รวมคาครุภัณฑ

-

6. เครื่องสแกนเนอร จํานวน 3 เครื่อง

จํานวน 1 เครื่อง

1,500,000.00

1,500,000.00

274,990.00

-

87,000.00

-

1,498.00

3. เครื่องคอมพิวเตอร แบบ 1 จํานวน 3 เครื่อง

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง

41,000.00

-

-

-

-

ป 2560

-

Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด

ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง

1. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ป 2559

-

-

52,010.00

43,580.00

-

-

2,250.00

-

-

6,180.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

-

166,000.00

-

-

-

10,000.00

88,000.00

ป 2562
-

-

-

75,400.00

-

-

-

-

-

2,600

ป 2563
-

-

-

100.00

-

-

100.00

100.00

100.00

476.92

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

268,300

-

-

22,000

10,000

66,000

15,000

ป 2564
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ป 2563

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 62,015,516.48 60,889,206.51 62,681,672.29 62,707,070.08

106,567,800 -

19,606,200

52,010.00

ป 2562

รวมงานบริหารงานคลัง 13,349,476.65 14,830,739.82 14,359,697.67 13,008,232.96

1,774,990.00

ป 2561
75,400

9,898.00

ป 2560
166,000.00

รวมงบลงทุน

ป 2559

รายจายจริง

14.46

1.12

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

91,156,680

19,826,500

268,300

ป 2564
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ตางๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

รวมคาใชสอย

กูภัย เพื่อเตรียมความพรอมตอบโตเหตุสาธารณภัย

3. คชจ. ในการเสริมสรางศักยภาพดานกูชีพ -

และบรรเทาสาธารณภัย

2. คชจ.ในการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกัน

ในชวงเทศกาล

1. คชจ.ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

232,171.60

-

184,911.60

47,260

ป 2559

246,255.00

-

170,235.00

76,020

ป 2560

รายจายจริง

398,563.90

-

292,494.00

106,070

ป 2561

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

76,090.00

-

-

76,090.00

ป 2562

400,000

200,000

-

200,000

ป 2563

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

400,000

200,000

-

200,000

ป 2564
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20,000.00

-

44,500.00

-

3. วินซมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 ชุด

4. สัญญาณไฟวับวาบชนิด LED จํานวน 1 ชุด

39,500.00

-

-

300,000.00

-

246,255.00

-

2. สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด

1.ปรับปรุงรถตู นข 786 ตาก จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

-

272,032.60

รวมงบดําเนินงาน

1. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000

ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ

งบลงทุน

39,861.00

-

-

วัสดุเครื่องดับเพลิง

รวมคาวัสดุ

-

-

-

39,861.00

ป 2560

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาวัสดุ

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

-

-

477,862.90

79,299.00

-

-

79,299.00

ป 2561

-

-

-

-

28,000.00

164,734.00

88,644.00

-

72,110.00

16,534.00

ป 2562

-

-

-

-

-

600,000

200,000

-

100,000

100,000

ป 2563

-

-

-

-

-

16.67

50.00

100.00

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

700,000

300,000

100,000

100,000

100,000

ป 2564
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-

8. ชุดไฟฟาสองสวางบอลลูนไลท จํานวน 1 ชุด

9. เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่

ขนาด 40 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

47,000.00

-

29,500.00

-

7. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด

6. ชุดอุปกรณทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร (REPEATER)

จํานวน 1 ชุด

5. แผงรับสงสัญญาณวิทยุ โฟลเด็ดไดโพล

แบบสังเคราะหความถี่ จํานวน 1 เครื่อง

4. เครื่องรับสงวิทยุชนิดติดรถยนต ระบบ VHF/FM

ขนาด 25 วัตต แบบสังเคราะหความถี่ จํานวน 1 เครื่อง

3. เครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําที่ ระบบ VHF/FM

ขนาด 60 วัตต แบบสังเคราะหความถี่ จํานวน 1 เครื่อง

2. เครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําที่ ระบบ VHF/FM

จํานวน 8 เครื่อง

1. เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ป 2559
-

-

98,500.00

-

218,500.00

44,500.00

-

19,500.00

25,000.00

ป 2560

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,000.00

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000 -

ป 2563

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

10,000.00

2. เปลบรอด Long Spinal Board พรอม Head

15,000.00
382,400.00

9,000.00
-

6. เกาอี้นั่งเปลหามอลูมิเนียม จํานวน 1 ตัว

7. ชุดออกซิเจนพกพา จํานวน 2 เครื่อง

8. ชุดอุปกรณเครื่องชวยหายใจบรรจุอากาศแบบ

สัญญาณชีพ จํานวน 1 เครื่อง

10. เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและ

แบบอากาศอัด จํานวน 1 เครื่อง

9. เครื่องอัดอากาศสําหรับชุดเครื่องชวยหายใจ

-

-

218,500.00

-

11,000.00

5. เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 1 เครื่อง

-

-

7,500.00

4. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง

พกพา จํานวน 4 ชุด

-

8,500.00

3. เปลตักแบบอลูมิเนียม จํานวน 1 อัน

Immobilizer จํานวน 1 อัน

-

30,000.00

35,000.00

-

ป 2560

1. เตียงรถเข็นพยาบาล จํานวน 1 เตียง

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

1. กลองบันทึกวีดีโอแบบติดตามตัว จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ป 2559

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,000.00

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

95,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

ป 2564
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-

-

-

ชนิดปรับระดับได จํานวน 1 เครื่อง

1. แมแรงตะเฆ ขนาด 4.5 ตัน พรอมขาตั้งแบบ 4 ขา

-

-

-

6. หัวฉีดขยายฟองโฟมดับเพลิง จํานวน 2 หัว

-

-

-

5. ชุดดับเพลิงแบบเสื้อคลุม จํานวน 20 ชุด

ครุภัณฑโรงงาน

-

-

-

-

376,000.00

ป 2560

4. สายสงน้ําดับเพลิงและสายสูบน้ํา จํานวน 1 ชุด

พรอมน้ํายาโฟม จํานวน 3 ถัง

3. เครื่องผสมน้ํายาโฟมดับเพลิง จํานวน 1 เครื่อง

-

-

2. หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ําได

จํานวน 2 ชุด

-

-

-

-

1. ชุดดับเพลิงชนิดปองกันความรอน จํานวน 4 ชุด

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

13. เปลลําเลียงผูบาดเจ็บแนวดิ่ง จํานวน 1 ชุด

จํานวน 6 ตัว

12. หุนฝกการชวยฟนคืนชีพดวยการนวดกระตุนหัวใจ

จํานวน 1 เครื่อง

11. เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,000.00

ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,000.00

ป 2562

-

-

-

-

-

15,000 -

-

-

-

45,000 -

ป 2563

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
-

-

30,000

100,000

100,000

-

-

-

35,000

90,000

ป 2564
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477,500.00
477,500.00
749,532.60

รวมคาครุภัณฑ

รวบงบลงทุน
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

3. อุปกรณกูภัยทางน้ํา จํานวน 1 ชุด

-

-

2. เครื่องค้ํายันไฮโดรลิคพรอมเครื่องยนตตนกําลัง

จํานวน 1 ชุด

-

-

1. อุปกรณกูภัยทางสูง จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑอื่น

ใบตัด 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

1. เครื่องตัดคอนกรีตมือถือชนิดเครื่องยนต ขนาด

ครุภัณฑกอสราง

ป 2559
-

2,009,900.00
2,256,155.00

2,009,900.00

-

-

498,000.00

ป 2560

-

-

523,000.00

-

490,000.00

ป 2561

523,000.00
1,000,862.90

รายจายจริง

-

-

-

-

313,000.00
477,734.00

313,000.00

ป 2562

259,000
859,000

259,000

-

-

99,000 -

70,000 -

ป 2563

131.66
51.34

131.66

100.00

-

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

600,000
1,300,000

600,000

50,000

ป 2564
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67,200.00
85,200.00
3,406,008.99
316,184.49
6,685,619.48
6,685,619.48

62,683.87
62,883.87
3,484,514.19
341,279.35

รวมเงินเดือน(ฝายประจํา) 6,718,206.89

รวมงบบุคลากร 6,718,206.89

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเดือนพนักงาน

2,811,026.00

ป 2560

2,766,845.61

เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ป 2559

6,710,072.61

6,710,072.61

298,563.23

3,108,229.03

85,200.00

72,420.00

3,145,660.35

ป 2561

รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

7,401,128.39

7,401,128.39

335,000.00

3,424,080.00

85,200.00

67,200.00

3,489,648.39

ป 2562

9,444,600

9,444,600

348,000

3,716,832

121,200

67,200

5,191,368

ป 2563

4.30

4.30

1.87

3.87

-

-

4.93

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

9,850,900

9,850,900

354,500

3,860,600

121,200

67,200

5,447,400

ป 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุสํานักงาน

คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

2. คชจ.ในการเดินทางไปราชการ

รวมคาใชสอย

1. คชจ.ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

รวมคาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

65,831.00
2,150.00
199,330.00

231,304.00
38,660.00
275,744.00

5,780.00

398,960.00
398,960.00

ป 2559

95,374.02
199,610.00

78,990.00
220,614.00
10,650.00
325,229.00

14,975.00

117,400.00
117,400.00

ป 2560

-

76,812.00
135,130.00

298,963.00
4,850.00
313,357.00

9,544.00

ป 2561

รายจายจริง

47,749.00
116,825.00

249,764.00
25,490.00
294,338.00

19,084.00

12,240.00
12,240.00

ป 2562

100,000
5,000
200,000

200,000
50,000
300,000

50,000

200,000
200,000

ป 2563

-

100.00
66.67

-

100.00
100.00
50.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

100,000
5,000
200,000

400,000
50,000
500,000

50,000

50,000
50,000
200,000
300,000

ป 2564
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แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง

4. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี

แบบ Network แบบที่ 1 (35 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

3. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

2. เครื่องคอมพิวเตอร แบบ 1 จํานวน 1 เครื่อง

1. เครื่องคอมพิวเตอร แบบ 2 จํานวน 4 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. กลองถายรูประบบดิจิตอลพรอมเลนส

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

30,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง

3. เครื่องปรับอากาศแบบฝงเพดาน ขนาดไมนอยกวา

2. โทรศัพทชนิดโชวเบอร จํานวน 8 เครื่อง

1. ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

-

16,906.00
10,700.00

-

-

267,311.00
942,015.00

ป 2559

12,000.00

29,000.00
-

33,000.00

15,000.00
-

294,984.02
737,613.02

ป 2560

-

87,160.00
-

-

6,320.00
-

211,942.00
525,299.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

-

164,574.00
471,152.00

ป 2562

-

-

-

-

305,000
805,000

ป 2563

-

100.00
100.00

-

100.00

37.27

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

22,000
15,000

-

100,000

305,000
1,105,000

ป 2564
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-

-

3,424.00

6,206.00

รวมคาครุภัณฑ
37,236
รวมงบลงทุน
37,236.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,697,457.89
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
302,400.00
เงินอุดหนุนสวนราชการ
7,161,400.00
รวมเงินอุดหนุน 7,463,800.00

จํานวน 2 เครื่อง

แบบ Network แบบที่ 2 (33 หนา/นาที)

8. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

LED สี จํานวน 1 เครื่อง

7. เครื่องพิมพ Multifuction ชนิดเลเชอร/ชนิด

จํานวน 5 เครื่อง

6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA

สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

5. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

ป 2559
-

-

131,720.00
131,720.00
7,367,091.61

1,409,810.00
14,728,650.00
16,138,460.00

740,328.00
6,855,420.00
7,595,748.00

15,500.00

11,790.00

10,950.00

ป 2561

94,800.00
94,800.00
7,518,032.50

-

-

5,800.00

ป 2560

รายจายจริง

-

-

-

-

1,119,880.00
21,935,243.45
23,055,123.45

7,872,280.39

ป 2562

-

-

-

-

954,500 18,905,500 19,860,000 -

10,249,600

ป 2563

25.62
63.61
61.78

8.23

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

710,000
6,880,000
7,590,000

137,000
137,000
11,092,900

ป 2564
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255,000.00
255,000.00

รวมงบอุดหนุน

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

2. คชจ.ในการฝกอบรมเขาคายลูกเสือฯ

1. คชจ.การจัดงานวันเด็กแหงชาติ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

200,000.00

1,465,534.00

255,000.00

255,000.00

รวมเงินอุดหนุน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

คาใชสอย

งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินงาน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

รวมงบอุดหนุน 7,463,800.00
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,463,800.00
งานระดับมัธยมศึกษา

ป 2559

100,000.00

-

1,340,289.50

1,340,289.50

1,340,289.50

1,340,289.50

7,595,748.00
7,595,748.00

ป 2560

99,962.00

-

1,460,000.00

1,460,000.00

1,460,000.00

1,460,000.00

16,138,460.00
16,138,460.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

2,289,750.00

2,289,750.00

2,289,750.00

2,289,750.00

23,055,123.45
23,055,123.45

ป 2562

-

-

2,230,000 -

2,230,000 -

2,230,000 -

2,230,000 -

19,860,000 19,860,000 -

ป 2563

-

-

7.40

7.40

7.40

7.40

61.78
61.78

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

2,065,000

2,065,000

2,065,000

2,065,000

7,590,000
7,590,000

ป 2564
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-

12. คชจ.ในการจัดทําติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาการศึกษาของ อบจ.ตาก

-

11. คชจ.ในจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.

และพัฒนาทักษะอาชีพ

10. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูในการสงเสริม

-

-

99,315.00

99,375.00

664,900.00

-

9. คชจ.ในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

แหลงเรียนรูนอกสถานที่ของนักเรียน

100,000.00

-

-

74,630.00

-

603,900.00

8. คชจ.ในการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ

พัฒนาดานการเกษตร

7. คชจ.ในการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

80,000.00

100,000.00

6. คชจ.ในการฝกอบรมสัมมนาการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น

99,900.00

249,550.00

246,000.00

479,300.00

5. คชจ.ในการผลิตสื่อภาษากับประเทศอาเซียน

เศรษฐกิจพอเพียง

4. คชจ.ในการจัดฝกอบรมพัฒนาดาน

บุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานมืออาชีพ

3. คชจ.ในการฝกอบรมและพัฒนาครูและ

ป 2560

ป 2559

58,360.00

-

69,995.00

398,830.00

99,392.00

-

99,100.00

-

399,885.00

790,620.00

ป 2561

รายจายจริง

31,360.00

-

46,097.00

445,880.00

-

-

99,990.00

-

248,360.00

240,500.00

ป 2562

100,000

-

100,000 -

250,000

-

-

100,000

-

250,000 -

250,000

ป 2563

-

-

100.00

-

-

-

-

-

100.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

100,000

-

-

250,000

-

-

100,000

-

-

250,000

ป 2564
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3,394,744.00
28,360,295.61

1,378,600.00

1,378,600.00

2,016,144.00

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 2,674,284.00 2,931,912.00
รวมแผนงานการศึกษา 18,090,541.89 19,385,982.00

-

รวมงบอุดหนุน

943,792.00

-

-

2,016,144.00

ป 2561

1,378,600.00

-

รวมเงินอุดหนุน

943,792.00

1,988,120.00

รวมงบดําเนินงาน 2,674,284.00

-

1,988,120.00

-

-

รวมคาใชสอย 2,674,284.00

-

-

ป 2560

943,792.00

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

และพัฒนาทักษะดานดนตรี

14. ในการฝกอบรมใหความรูในการสงเสริม

พัฒนาการศึกษาสี่ปของ อปท.ในจังหวัดตาก

13. คชจ.ในการฝกอบรมประสานการจัดทําแผน

ป 2559

รายจายจริง

-

-

2,240,187.00
35,457,340.84

1,128,000.00

1,128,000.00

1,128,000.00

1,112,187.00

1,112,187.00

ป 2562
-

2,630,000 34,969,600 -

1,380,000 -

1,380,000 -

1,380,000 -

1,250,000 -

1,250,000 -

200,000 -

ป 2563

49.81
36.89

58.70

58.70

58.70

40.00

40.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

1,320,000
22,067,900

570,000

570,000

570,000

750,000

750,000

-

50,000

ป 2564

58

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาวัสดุ
-

รวมงบดําเนินงาน

-

-

-

รวมคาคาวัสดุ

รวมคาตอบแทน

1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

คาตอบแทน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสาธารณสุข

ป 2559

86,398,800

-

-

86,398,800

86,398,800

ป 2560

86,436,000

-

-

86,436,000

86,436,000

ป 2561

รายจายจริง

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานประมาณการรายจาย

86,436,000

-

-

86,436,000

86,436,000

ป 2562

144,936,000 -

-

-

144,936,000 -

144,936,000 -

ป 2563

0.60

100.00

100.00

0.60

0.60

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

144,160,000

100,000

100,000

144,060,000

144,060,000

ป 2564
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-

รวมงบลงทุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมแผนงานสาธารณสุข

-

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

กอสรางอาคารฟนฟูสมรรถภาพ อบจ.ตาก

อาคารตางๆ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบลงทุน

ป 2559

86,398,800

86,398,800

-

-

-

ป 2560

-

-

-

86,436,000

86,436,000

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

86,436,000

86,436,000

ป 2562

-

-

-

144,936,000

144,936,000

ป 2563

0.84

0.84

100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

146,160,000

146,160,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ป 2564

60

294,971.91
301,200.00
1,437,900.00
17,210,048.57
802,104.28
28,822,956.96
28,822,956.96

220,935.04
238,174.88
1,407,560.00
17,627,290.83
846,130.91

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 28,533,067.44
รวมงบบุคลากร 28,533,067.44

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

คาจางลูกจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

เงินเดือนพนักงาน

8,776,732.20

ป 2560

8,192,975.78

เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ป 2559

ป 2561

30,344,810.19

30,344,810.19

770,936.76

17,971,310.96

1,519,440.00

301,200.00

363,443.30

9,418,479.17

รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

34,598,773.68

34,598,773.68

984,580.00

20,991,148.81

1,601,880.00

288,941.94

361,111.68

10,371,111.25

ป 2562

40,283,400 -

40,283,400 -

855,288 -

23,545,884

1,662,840 -

337,200

351,300 -

13,530,888 -

ป 2563

0.89

0.89

0.80

1.95

39.23

-

0.17

1.16

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

39,924,690

39,924,690

848,470

24,004,100

1,010,520

337,200

350,700

13,373,700

ป 2564
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1,821,467.00
5,884,908.01

5,708,369.81

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

-

1,484,600.00

-

5. คชจ.ในการเดินทางไปราชการ

เศรษฐกิจพิเศษของบุคลากร อปท.

4. คชจ.ในการอบรมเสริมสรางความเขาใจดาน

ความรูความเขาใจดานระเบียบกฎหมายฯ

-

3. คชจ.ในการสัมมนาและฝกอบรมเสริมสราง

-

472,030.00

-

2. คชจ.ในการอบรมพัฒนาความรูบุคลากรฯ

1,043,568.63

465,260.00

399,560.00

1,205,666.14

300,000.00

465,260.00

-

-

รวมคาตอบแทน

300,000.00

-

ป 2560

1. คชจ.ในการอบรมสัมมนาการใชบังคับผังเมืองรวม จ.ตาก

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน อปท.

คาตอบแทน

งบดําเนินงาน

ป 2559

263,160.00

263,160.00

ป 2561

5,457,457.97

1,210,937.00

-

-

419,585.00

354,850.00

1,400,132.15

รายจายจริง

-

5,045,574.47

1,421,244.00

246,510.00

108,715.00

435,850.00

-

1,102,875.08

418,100.00

418,100.00

ป 2562

-

-

-

400.00

66.67

100.00

ยอดตาง(%)

6,500,000

1,750,000

-

-

-

14.29

-

-

500,000 - 100.00

-

1,200,000

300,000

300,000

ป 2563

ประมาณการ

6,500,000

2,000,000

-

-

-

-

1,200,000

1,500,000

500,000

1,000,000

ป 2564

62

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาสาธารณูปโภค

วัสดุสํารวจ

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

รวมคาวัสดุ

-

รวมงบดําเนินงาน 14,179,528.95

รวมคาสาธารณูปโภค

-

5,480,893.00

-

805,250.00

-

4,253,473.00

-

17,790,012.64

-

-

7,703,219.00

15,408.00

899,900.00

-

6,060,539.00

-

467,280.00

226,410.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว

260,092.00

9,621,533.64

195,760.00

8,398,635.95

ป 2560

วัสดุสํานักงาน

คาวัสดุ

รวมคาใชสอย

ป 2559

ป 2561

15,286,412.12

-

-

6,180,290.00

-

815,990.00

-

4,434,005.00

-

680,740.00

249,555.00

8,842,962.12

รายจายจริง

17,312,402.55

-

-

8,533,534.00

-

803,390.00

-

6,859,149.00

29,700.00

613,870.00

227,425.00

8,360,768.55

ป 2562

16,466,000

-

-

6,216,000

30,000

600,000

20,000

5,000,000

30,000

200,000

336,000

9,950,000 -

ป 2563

5.99

100.00

100.00

0.04

-

-

-

-

-

-

0.74

2.51

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

17,451,500

33,000.00

33,000.00

6,218,500

30,000

600,000

20,000

5,000,000

30,000

200,000

338,500

9,700,000

ป 2564
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-

15,000.00
60,000.00

2. เกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว

3. เกาอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จํานวน 500 ตัว

-

-

7. โตะทํางานตรงไมมีลิ้นชัก จํานวน 10 ตัว

8. ตูบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต จํานวน 7 หลัง

95,000.00
500,000.00

12. เตนทโดม

-

11. เตนท จํานวน 10 หลัง

จํานวน 1 เครื่อง

10. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู

จํานวน 3 เครื่อง

195,000.00

129,700.00

23,000.00

-

60,000.00

-

6. เกาอี้แบบบุนวม จํานวน 100 ตัว

160,500.00

85,600.00

-

5. โตะพับเอนกประสงค (แบบโตะกลมขาพับ) จํานวน 20 ตัว

9. เครื่องปรับอากาศ แบบฝงผาเพดาน ขนาด 24,000 บีทียู

54,000.00

-

4. โตะพับเอนกประสงค (แบบสี่เหลี่ยมผืนผา) จํานวน 20 ตัว

75,000.00

-

30,000.00

ป 2560

1. โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมเกาอี้ จํานวน 7 ชุดว

ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ

งบลงทุน

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109,800.00

ป 2561

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

45,500

75,000

70,000

60,000

44,000

100,000

-

49,000

ป 2564
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-

-

16. ผาใบเตนท ขนาด 12*24 เมตร พรอมอุปกรณการติดตั้ง 1 ชุด

17. พัดลม ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 10 ตัว

18. ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง

19. เครื่องพิมพดีดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

20. เตนททรงโดม จํานวน 15 หลัง

21. เกาอี้หุมหนังเทียม จํานวน 10 ตัว

22. ตูบานเลื่อนเก็บเอกสาร จํานวน 10 ตู

23. ตูเอกสารแบบ 4 บาน จํานวน 10 ตู

-

20,000.00

2,190,000.00

5. ไฟวับวาบหรือทรงแคปซูล จํานวน 1 ชุด จํานวน 5 เครื่อง

715,000.00

1,920,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,000.00

ป 2562

20,000.00

-

3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน

1,018,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,000.00

18,000.00

18,800.00

ป 2561

4. หลังคาโครงเหล็กพรอมเบอะนั่งรถบรรทุก 1 ตัน จํานวน 1 ชุด

-

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน จํานวน 1 คัน

1. รถเทรลเลอรสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

2,600,000.00

-

-

15. ผาใบเตนท ขนาด 4.00*8.00 เมตร จํานวน 10 ผืน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

-

-

14. โซฟา พรอมโตะกลาง จํานวน 2 ชุด

98,400.00

-

-

ป 2560

13. เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

-

ยอดตาง(%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

300,000 - 100.00

23,000 - 100.00

22,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ
-

-

-

-

-

-

120,000

65,000

40,000

-

-

-

-

200,000

100,000

36,000

ป 2564
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-

-

จํานวน 2 เครื่อง

6. เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต 25 วัตต

-

-

5. เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต

จํานวน 5 เครื่อง

2,393,000.00

-

4. กลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 1 ชุด

-

-

-

-

-

-

-

-

344,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

48,000 - 100.00

60,000 - 100.00

-

-

-

75,000.00

-

-

29,000.00

3. เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จํานวน 10 เครื่อง

-

-

2. เครื่องเสียงพรอมลําโพงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 2 ชุด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต จํานวน 2 เครื่อง

3,360,000.00

-

450,000.00

-

39,000.00

-

588,000.00

-

-

-

-

5,900,000.00

395,000.00

-

ป 2563

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

2. รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือน จํานวน 1 คัน

1. รถไฮดรอลิคตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑกอสราง

1. เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑการเกษตร

8. รถยนตซอมบํารุงเครื่องจักกลเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

-

2,880,000.00

7. รถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน

ป 2562
-

ป 2561
3,670,000.00

ป 2560

6. รถยนตบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค จํานวน 1 คัน

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

999,000

ป 2564

66

-

-

8. ไมโครโฟน จํานวน 19 ตัว พรอมอุปกรณตอพวง

9. โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว

48,000.00

-

3. โทรทัศน แอล อี ดี จํานวน 2 เครื่อง

4. โทรทัศน LED ขนาดจอไมนอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

จํานวน 2 เครื่อง

1. เครื่องเจียแบบมือถือ ขนาดใบ 4 นิ้ว กําลังไฟฟา 700 วัตต

-

-

-

4. เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 3 เครื่อง

-

-

-

3. ตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จํานวน 2 ตู

ครุภัณฑโรงงาน

-

-

2. เครื่องทําน้ําเย็น แบบถังคว่ํา 1 กอก จํานวน 3 เครื่อง

76,000.00

-

1. เครื่องตัดหญา จํานวน 8 เครื่อง

ครุภัณฑงานบานงานครัว

28,000.00

-

2. กลองถายรูป จํานวน 1 เครื่อง

-

10,000.00

-

1. กลองถายรูป Digital Compact จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จํานวน 2 เครื่อง

-

-

ป 2560

7. เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 10 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,700.00

-

30,000.00

ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,000.00

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

10,000

28,500

49,400

-

-

-

-

-

41,200

200,000

150,000

ป 2564

67

-

-

4. เครื่องเชื่อมไฟฟา แบบพกพา ระบบ Inverter จํานวน 2 เครื่อง

5. เครื่องสกัดทําลาย กําลังไฟฟเ 1,750 วัตต แรงกระแทก 45 จูล หัวจับ

-

-

10. แมแรงตะเฆ ขนาด 4.5 ตัน พรอมขาตั้ง จํานวน 2 เครื่อง

11. ลิฟทยกรถ 2 เสา ขนาด 5 ตัน จํานวน 1 ชุด

12. มอเตอรหินเจีย ขนาด 6 นิ้ว กําลังไฟฟา 350 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 2 เครื่อง

9. เลื่อยยนต ชนาดบาร 11 นิ้ว กําลังขับไมนอยกวา 0.80 hp

-

-

-

8. เลื่อยยนต ชนาดบาร 25 นิ้ว กําลังขับไมนอยกวา 5.30 hp

-

-

-

7. สวานไฟฟา กําลังไฟฟา 800 วัตต จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 1 เครื่อง

-

-

6. เครื่องปมลม กําลังไฟฟา 580 วัตต ถัง 25L จํานวน 2 เครื่อง

ดอกหกเหลี่ยม ขนาด 30 มม. จํานวน 2 เครื่อง

-

-

-

-

ป 2560

3. เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

จํานวน 2 เครื่อง

2. เครื่องตัดไฟเบอร ขนาด 14 นิ้ว กําลังไฟฟา 2,200 วัตต

ป 2559

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

6,000

58,500

30,000

140,000

45,000

20,000

13,000

130,000

30,000

120,000

20,000

ป 2564
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60,000.00

-

-

6. เครื่องวัดระยะดวยแสงเลเชอร จํานวน 4 เครื่อง

7. เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ จํานวน 1 เครื่อง

-

-

4. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

จํานวน 1 เครื่อง

5. เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2

-

-

-

3. เครื่องพิมพเลเซอรสี ขนาด A3 จํานวน 3 เครื่อง

-

-

-

2. เครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 2 จํานวน 3 เครื่อง

(Ink Tank Printer) จํานวน 4 เครื่อง

-

-

1. เครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 2 จํานวน 5 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

30,000.00

-

-

-

-

-

87,160.00

45,475.00

135,000.00

5. ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบพับ ขนาดความสูง 4 ม. จํานวน 4 ไม

-

-

363,000.00

-

50,000.00

4. กลองระดับกําลังขยายไมนอยกวา 32 เทา จํานวน 3 ชุด

363,800.00

-

55,780.00

ป 2561

-

16,000.00

-

ป 2560

3. กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม จํานวน 1 ชุด

2. ลอวัดระยะทาง จํานวน 3 เครื่อง

1. เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑสํารวจ

ป 2559

รายจายจริง
ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

-

-

-

-

-

50,000 -

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.00

-

-

-

-

24,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

27,000

30,000

240,000

66,000

150,000

10,000

ป 2564

69

-

-

11. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา

4. ชุดตัดสนาม ขนาด 6 คิว พรอมรถเข็น จํานวน 2 ชุด

แอสฟลทติกคอนกรีต แบบไฟฟาพรอมเครื่องกําเนิดไฟฟา

-

-

-

-

-

300,000.00

3. เครื่องเจาะเก็บตัวอยางผิวจราจรคอนกรีตและ

-

-

-

-

-

-

53,000.00

-

-

56,800.00

ป 2562

900,000.00

185,500.00

26,500.00

32,340.00

38,635.00

42,000.00

-

-

-

12,500.00

ป 2561

2. เครื่องตรวจโรคคุณภาพการสะทอนแสงของเครื่องหมายจราจร

1. โดรนบังคับวิทยุ จํานวน 1 ชุด

-

-

-

13. เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2

ครุภัณฑอื่น

-

-

12. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 KVA จํานวน 6 เครื่อง

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง

-

-

165,000.00

-

181,900.00
-

-

-

2,996.00

-

ป 2560

10. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

ผานระบบ Network จํานวน 1 เครื่อง

9. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขนาด A3 แบบรองรับการพิมพ

8. เครื่อง Plotter จํานวน 1 เครื่อง

7. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 12 เครื่อง

จํานวน 2 เครื่อง

6. เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3

ป 2559

รายจายจริง
ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

50,000

-

-

-

-

-

-

44,000

-

-

30,000

12,600

ป 2564
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เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสราง หรือ

4. ปรับปรุงหองน้ําสาธารณะสถานีขนสงอําเภอแมสอด

-

500,000.00

-

1,900,000.00

-

-

2. ปรับปรุงซอมแซมซุมทางเขา อบจ.ตาก

3. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานีขนสง จ.ตาก

-

-

-

-

5,765,780.00

-

-

1,559,572.29

200,000.00

-

9,956,396.00

-

ป 2560

1. ปรับปรุงสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1. กอสรางหองสุขา สถานีขนสง จ.ตาก

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1. ปรับปรุงหองทํางานสํานักการชาง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

1. กอสรางศูนยจักรกล อบจ.ตาก

อาคารตางๆ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมคาครุภัณฑ

5. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แรงดัน 200 บาร จํานวน 1 ชุด

ป 2559

ป 2561
-

-

-

-

-

-

-

9,060,000.00

13,519,910.00

รายจายจริง
-

200,000.00

-

-

-

-

-

-

4,625,300.00

ป 2562
-

160.00

-

-

-

625.75

100.00

ยอดตาง(%)

-

-

-

-

500,000 - 100.00

500,000

-

-

-

527,000.00

ป 2563

ประมาณการ

-

-

-

1,300,000

-

-

-

3,824,700

70,000

ป 2564

71

1-0001 บานตะเคียนดวน - บานสบยม อ.วังเจา จ.ตาก

-

25,280,576.75

รวมงบดําเนินงาน 22,410,828.78

-

25,280,576.75

รวมคาวัสดุ 22,410,828.78

1. โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

24,677,459.75

603,117.00

21,426,681.78

984,147.00

54,278,749.60

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 54,928,564.68

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุกอสราง

คาวัสดุ

งบดําเนินงาน

งานไฟฟาถนน

7,665,780.00

รวมงบลงทุน 12,215,968.29

1,900,000.00

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

ป 2560

2,259,572.29

ราคาของ อบจ.ตาก

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสราง (คาK) ตามสัญญา แบบปรับ

ป 2559

ป 2561
-

-

24,135,959.93

24,135,959.93

23,608,550.93

527,409.00

68,211,132.31

22,579,910.00

9,060,000.00

รายจายจริง
-

-

22,366,108.50

22,366,108.50

21,650,868.50

715,240.00

56,736,476.23

4,825,300.00

200,000.00

ป 2562

104.93

104.93

120.52

-

7.20

183.84

20.98

-

ยอดตาง(%)

497,000 - 100.00

15,459,000

15,459,000

13,459,000

2,000,000

58,706,400

1,957,000

1,430,000

430,000

ป 2563

ประมาณการ

-

31,680,000

31,680,000

29,680,000

2,000,000

62,930,890

5,554,700

1,730,000

430,000

ป 2564
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1-0010 บานยางโองน้ํา - บานวังหวาย (อ.บานตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

9. โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0009 บานแมบอน - บานตะฝงสูง อ.บานตาก จ.ตาก

8. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0008 บานสระทอง - บานสามไร (อ.บานตาก - อ.เมือง) จ.ตาก

7. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0006 บานบอไมหวา - บานตลุกกลางทุง อ.เมือง จ.ตาก

6. โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

ตก.ถ.1-0005 บานตลุกกลางทุง - บานพุสะแก อ.เมือง จ.ตาก

5. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล สายทางที่

1-0004 บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฟก อ.เมือง จ.ตาก

4. โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

ตก.ถ.1-0003 บานลานขวาง - บานน้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก

3. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล สายทางที่

1-0002 บานหนองปรือ-บานวังเจา (อ.เมือง - อ.วังเจา) จ.ตาก

2. โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

รายจายจริง

495,000.00

495,000.00

-

-

-

497,000.00

-

496,000.00

ป 2561
-

497,500.00

497,500.00

497,500.00

-

483,000.00

-

483,000.00

ป 2562

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

-

-

499,000 - 100.00

499,000 - 100.00

-

496,000 - 100.00

-

496,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตก.ถ.1-0020 บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ อ.แมสอด จ.ตาก

18. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สายทางที่

1-0019 บานแมกุหลวง - บานผารู อ.แมสอด จ.ตาก

17. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0018 บานคีรีนอย - บานทรัพยอนันต อ.พบพระ จ.ตาก

16. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0017 บานตลาดรวมไทย-บานผากระเจอ อ.พบพระ จ.ตาก

15. โครงการติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล สายทางที่ ตก.ถ

1-0015 บานมอเกอรยาง - บานยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก

14. โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0014 บานวังไคร - บานสองแคว อ.สามเงา จ.ตาก

13. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0013 บานดงลาน - บานวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก

12. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0012 บานวังหวาย - บานสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

11. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0011 บานวังหวาย - บานยางโองน้ํา (อ.สามเงา - อ.บานตาก) จ.ตาก

10. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248,000.00

248,000.00

-

-

499,000.00

-

498,000.00

ป 2560

-

-

-

490,000.00

ป 2561

-

-

-

-

1,000,000.00

รายจายจริง
-

320,000.00

497,000.00

483,000.00

-

-

-

-

497,500.00

ป 2562
-

-

ยอดตาง(%)

-

-

-

-

-

497,000 - 100.00

-

-

-

499,000 - 100.00

499,000 - 100.00

499,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1-0031 บานแมระมาดนอย - บานสันปาตึง อ.แมระมาด จ.ตาก

27. โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

ตก.ถ.1-0030 บานแมจะเราสองแคว - บานสันปาไร อ.แมระมาด จ.ตาก

26. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล สายทางที่

ตก.ถ.1-0029 บานตนผึ้ง - บานตีนธาตุ อ.แมระมาด จ.ตาก

25. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาสองสวาง สายทางที่

1-0028 บานแมละเมา- บานปางสาน อ.แมสอด จ.ตาก

24. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0027 บานแมกื้ดสามทา - บานสันปาไร อ.แมระมาด จ.ตาก

23. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0026 บานวังตะเคียน อ.แมสอด จ.ตาก

22. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0025 บานทาอาจ อ.แมสอด จ.ตาก

21. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0024 บานแมตาวริมเมย - บานปากหวยแมปะ อ.แมสอด จ.ตาก

20. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0022 บานหวยมวง - บานแมตาวสันโรงเรียน อ.แมสอด จ.ตาก

19. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

496,000.00

495,000.00

ป 2560

รายจายจริง

-

-

-

-

-

480,000.00

-

480,000.00

497,000.00

ป 2561

483,000.00

483,000.00

483,000.00

496,500.00

-

497,000.00

497,000.00

-

497,000.00

ป 2562

ยอดตาง(%)

-

-

-

-

-

-

100.00

-

100.00

100.00

481,000 - 100.00

-

-

498,000 - 100.00

497,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ

-

-

-

-

-

497,000

-

497,000

493,000

ป 2564
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อ.เมือง เชื่อม ม.2 บานคลองเชียงทอง ต.ประดาง อ.วังเจา จ.ตาก

ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ ม.6 บานหวยทรายสอง ต.หนองบัวใต

35. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล (Solar Cell)

1-0039 ม.4 ต.ตากตก - บานหนองบัวเหนือ (อ.บานตาก - อ.เมือง) จ.ตาก

34. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0038 บานแมตาวสันแป - บานหวยมวง อ.แมสอด จ.ตาก

33. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0037 บานลานขวาง - บานเดนมะขาม อ.เมือง จ.ตาก

32. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0036 ทม.ตาก - ม.1 ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

31. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

1-0035 ทม.ตาก เชื่อม ม.6 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

30. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

ตก.ถ.1-0034 บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ อ.เมือง จ.ตาก

29. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล สายทางที่

1-0032 บานแมระมาดนอย - บานทุงมะขามปอม อ.แมระมาด จ.ตาก

28. โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ตก.ถ

-

-

-

-

-

-

-

1,388,000.00

ป 2559

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

481,000.00

ป 2561
-

-

498,000.00

-

-

-

-

483,000.00

ป 2562

-

-

-

-

100.00

100.00

0.60

100.00

-

-

ยอดตาง(%)

500,000 - 100.00

-

-

-

498,000 -

ป 2563

ประมาณการ

-

-

-

-

493,000

500,000

495,000

500,000

ป 2564
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46. ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก

45. ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก

44. ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง จ.ตาก

43. ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล ม.4 ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง จ.ตาก

42. ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล ต.แมสอง อ.ทาสองยาง จ.ตาก

41. ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล ต.แมทอ อ.เมือง จ.ตาก

40. กอสรางถนน คสล. ม.6 ต.แมทอ อ.เมือง - ต.นาโบสถ อ.วังเจา จ.ตาก

- ม.14 บานกิ่งไมขาว ต.แมสอง อ.ทาสองยาง จ.ตาก

39. กอสรางถนน คสล. ม.9 บานเกรอะคี ต.แมวะหลวง

ต.ทองฟา เชื่อม ม.6 ต.เกาะตะเภา อ.บานตาก จ.ตาก

38. กอสรางถนน คสล. สายทาง ม.4 บานสันดินแดง

บานคีรีนอย - บานทรัพยอนันต อ.พบพระ จ.ตาก

37. กอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายทางที่ ตก.ถ 1-0018

อ.ทาสองยาง จ.ตาก

บานโคะลู, ม.5 บานเลอกลูเกอและ ม.6 บานหนองบัว ต.แมอุสุ

(Solar Cell) ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ ม.3 บานมอทะ, ม.4

36. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล

-

-

-

1,914,000.00

450,000.00

ป 2559

-

-

-

-

590,000.00
248,000.00
496,000.00
495,000.00
475,000.00
475,000.00

ป 2560

รายจายจริง

-

-

-

-

480,000.00
481,000.00
481,000.00
-

ป 2561

ป 2562

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

-

-

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

-

-

800,000 - 100.00

500,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ

-

-

-

-

499,500
499,500
499,500
499,500
499,500

ป 2564
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ต.สมอโคน อ.บานตาก เชื่อมตอ ม.8 ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

55. กอสรางสะพาน คสล. ขามหวยแมปะแหนะ ม.8 บานสระทอง

อ.แมระมาด เชื่อม ต.แมทอ อ.เมือง จ.ตาก

54. กอสรางสะพาน คสล. บานเลอทุทะ ม.2 ต.สามหมื่น

เชื่อมตอ ทต.อุมผาง อ.อุมผาง จ.ตาก

53. กอสรางสะพาน คสล. ขามหวยปูอาย บานกิ่วหาง ต.อุมผาง

52. ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล ต.ทาสองยาง อ.ทาสองยาง จ.ตาก

ต.เชียงทอง-บานทาทองแดง ต.นาโบสถ อ.วังเจา จ.ตาก

51. กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานผาผึ้ง

ต.นาโบสถ-บานหนองปลาไหล ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

50. กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานนาโบสถ

บานเกษตรพัฒนา ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

49. กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ชองแคบ เชื่อม

ทต.พบพระ ม.8 บานแมกุเหนือเชื่อม อบต.แมกุ อ.แมสอด จ.ตาก

48. กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

1-0037 บานลานขวาง ต.วังหิน - บานเดนมะขาม อ.เมือง จ.ตาก

47. กอสรางถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ

1,540,000.00

800,000.00

1,822,000.00

-

-

578,000.00

-

-

-

-

990,000.00

500,000.00

950,000.00

459,000.00

486,000.00

1,914,000.00

1,639,000.00
-

ป 2560

ป 2559

ป 2561

-

-

-

481,000.00

-

-

-

-

1,317,000.00

รายจายจริง
ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ต.แมปะ เชื่อมตอ ทน.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก

64. กอสรางถนนผิวทาง คสล. สายทาง ม.1 บานแมปะเหนือ

ต.สามหมื่น อ.แมระมาด จ.ตาก

62. กอสรางถนน คสล. ม.11 บานลานสาง ต.แมทอ อ.เมือง -

ทต.แมกลอง อ.อุมผาง จ.ตาก

61. กอสรางถนน คสล. สายทางบานแมกุแช ต.โมโกร เชื่อมตอ

บานกอทะ ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

60. กอสรางถนน คสล. สายทางบานเดลอคี ต.หนองหลวง เชื่อมตอ

บานแมตาวสันแป - บานหวยมวง อ.แมสอด จ.ตาก

59. กอสรางถนนผิวทาง คสล. สายทางที่ ตก.ถ 1-0038

บานประดาง อ.วังเจา จ.ตาก

58. กอสรางถนน คสล. สายทางบานนาโบสถ ต.นาโบสถ เชื่อมตอ

ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

57. กอสรางถนนลูงรังบดอัดแนน สายทาง ต.โปงแดง - บานสามไร

บานสามไร ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

56. กอสรางถนน คสล. บานหนองยอดิบเกง ต.น้ํารึม เชื่อม ม.8

997,000.00

936,000.00

500,000.00

984,000.00

1,795,000.00

576,000.00

383,000.00

570,000.00

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

800,000.00

ป 2560

ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

1,680,000.00

รายจายจริง
ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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ม.8 บานน้ําดิบควง ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก

73. กอสรางฝายน้ําลนเก็บกักน้ํา ม.3 บานหนองนกปกกา เชื่อม

เชื่อมตอ ทต.แมกลอง อ.อุมผาง จ.ตาก

72. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. สายทางบานวะครึโคะ ต.โมโกร

เชื่อมตอ ต.แมวะหลวง อ.ทาสองยาง จ.ตาก

71. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. สายทางบานแมสอง ต.แมสอง

ทม.ตาก เชื่อม ม.6 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

70. กอสรางถนน คสล. สายทางที่ ตก.ถ.1-0035

ต.น้ํารึม เชื่อมเขต ทม.ตาก อ.เมือง จ.ตาก

69. กอสรางถนน คสล. ม.5 บานเขาไมแกว

ทต.แมกลอง อ.อุมผาง จ.ตาก

68. กอสรางถนน คสล. ม.2 บานตะเปอพู ต.โมโกร เชื่อมตอ

ทน.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก

67. กอสรางถนน คสล. ม.10 สายทางบานมารวย ต.แมปะ เชื่อม

ม.4 ต.พระธาตุ อ.แมระมาด จ.ตาก

66. กอสรางถนนผิวทาง คสล. สายทาง ม.2 ต.แมระมาด เชื่อมตอ

ต.แมตาน - ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก

65. กอสรางถนน คสล. สายทาง ม.4 บานปอหยาลู

993,000.00

339,000.00

640,000.00

802,000.00

810,186.19

500,000.00

459,000.00

730,000.00

936,900.00

ป 2559

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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83. กอสรางแพโปะ จํานวน 4 ทุนลอยพรอม

ต.ตากตก เชื่อม ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

82. กอสรางถนน คสล. สายทางบานหินโคว, บานหนองงิ้ว

ต.อุมผาง เชื่อม ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก

81. กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวยอุมผาง บานแปโดทะ

(สายเกา) ม.7 ต.ตากออก เชื่อม ทต.บานตาก อ.บานตาก จ.ตาก

80. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ถนนพหลโยธิน

79. ติดตั้งระบบไฟฟาโซลาเซลล ต.บานนา อ.สามเงา จ.ตาก

เกียรติประจําอําเภอพบพระ ม.4 ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก

78. กอสรางถนน คสล. สายทางสวนสาธารณะกลางน้ําเฉลิมพระ

บานสามยอดดอย ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

77. กอสรางถนน คสล. สายทางบานชิบาโบ ต.คีรีราษฎร -

76. กอสรางพนังปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

75. กอสรางถนน คสล. สายทาง ม.11 ต.ตากตก เชื่อม บานดงยาง

ม.9 บานลานเต็ง ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

74. กอสรางฝายน้ําลนคลองแมระกา ม.3 บานสะแกเครือ เชื่อม

-

-

-

475,500.00
680,000.00

707,000.00

1,000,000.00
1,247,000.00

923,500.00

994,500.00

ป 2559

-

-

-

-

945,000.00

3,180,000.00

-

735,000.00

ป 2560

-

-

-

-

-

-

485,000.00

ป 2561

1,689,300.00

รายจายจริง
ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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93. ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ (แกมลิง) ม.2 ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

92. ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ (แกมลิง) ม.1 ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

91. ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ ม.3 ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง จ.ตาก

สามทา-บานสันปาไร อ.แมสอด จ.ตาก

90. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บานแมกื้ด

1-0002 บานหนองปรือ- บานวังเจา (อ.เมืองตาก-อ.วังเจา) จ.ตาก

89. กอสรางทอเหลี่ยมระบายน้ํา (Box Culvert) สายทางที่ ตก.ถ

หมายจราจร สายทาง ทม.ตาก เชื่อม ม.9 ต.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก

88. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง พรอมเครื่อง

เขต อบต.อุมผาง อ.อุมผาง จ.ตาก

87. กอสรางรางระบายน้ํา เขต ทต.อุมผาง เชื่อม

อ.บานตาก เชื่อม ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก

86. กอสรางถนนผิวทาง คสล. สายทาง ม.7 บานน้ําดิบ ต.สมอโคน

อ.เมืองตาก เชื่อมตอ ม.1 ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก

85.กอสรางถนนผิวทาง คสล. ม.5 ต.หนองบัวเหนือ

ต.แมกลอง เชื่อม ต.อุมผาง อ.อุมผาง จ.ตาก

84. กอสรางถนน คสล. สายเลี่ยงเมืองบานแมกลอง

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

380,000.00
497,000.00
497,000.00

362,000.00

611,000.00

499,000.00

288,000.00

470,000.00

599,000.00

270,000.00

ป 2560

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก

100. กอสรางฝายน้ําลนกักเก็บน้ํา ม.1 บานใหม

อุทิศ ทน.แมสอด เชื่อมตอ ถนนอินทรคีรี อ.แมสอด จ.ตาก

99. กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง สายทางอะมีนา

ขนาดใหญ ม.7,9 ต.เกาะตะเภา อ.บานตาก จ.ตาก

98. กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน

ม.14 บานใหมเจริญธรรม ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก

ม.12 บานตลุกแขม ม.12 บานหนองมะคา

ม.10 บานดงชัฎกอม เชื่อมตอ ม.4 บานชะลาดระฆัง

97. กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองแมละกา

บานหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก

96. ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ (แกมลิง) ม.1

บานเซอทะ ต.หนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก

95. ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ (แกมลิง) ม.2

บานเดลอคี ต.หนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก

94. ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ (แกมลิง) ม.3

-

-

-

1,429,000.00

1,150,000.00

3,492,000.00

1,997,000.00

ป 2559

-

-

-

-

359,000.00

339,000.00

349,000.00

ป 2560

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-
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ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก

108. กอสรางถนน คสล.ม.3 ต.แมกลอง เชื่อมตอ

ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก

107. กอสรางถนน คสล. ม.4 ต.แมกลองเชื่อมตอ

ต.หนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก

106. กอสรางถนน คสล. ม.2 ต.แมจัน เชื่อมตอ

บานเจดียโคะ ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก

105. กอสรางถนน คสล. บานสามยอดดอย -

เชื่อมตอ ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก

104. กอสรางสะพาน คสล. ม.2 ต.แมกลอง

บานกิ๋วหาง อ.อุมผาง เชื่อมตอ ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก

103. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ขามลําหวยสาธารณะ

ต.แมอุสุ เชื่อมตอ ต.แมสอง อ.ทาสองยาง จ.ตาก

102. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานแมปะนอยปู ม.5

เชื่อมตอ ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก

101. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานมอทะ ต.แมอุสุ

-

-

-

-

-

415,000.00

500,000.00

500,000.00

ป 2559

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

846,000.00

ป 2561

498,000.00

911,699.00

1,346,000.00

1,140,000.00

รายจายจริง
ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

116. กอสรางถนน คสล. ม.1 ต.แมกลอง เชื่อมตอ

ต.สมอโคน อ.บานตากเชื่อมตอ ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

115. กอสรางฝายน้ําลนหวยแมปะแหนะ ม.8

ต.เกาะตะเภา อ.บานตาก จ.ตาก

114. กอสรางขยายเขตทอสงน้ําประปาหมูบาน ม.7, 9

ต.นาโบสถ เชื่อมตอ ม.6 ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

113. กอสรางถนน คสล.สายบานทาทองแดง ม.7

ต.นาโบสถ เชื่อมตอ ม.6 ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

112. กอสรางถนน คสล.สายบานวังน้ําเย็น ม.8

ต.นาโบสถ อ.วังเจา จ.ตาก

111. กอสรางถนน คสล.สายบานคลองเชียงทอง เชื่อมตอ

ต.เชียงทอง เชื่อมตอบานมอรังงาม ต.โกสัมพี จ.กําแพงเพชร

110. กอสรางถนน คสล. บานใหมเสรีธรรม ม.10

เชื่อมตอ ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

109. กอสรางถนน คสล. ม.3 บานหนองงิ้ว ต.ตากตก

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2561

456,000.00

940,000.00

494,000.00

499,000.00

491,000.00

499,000.00

464,000.00

1,186,000.00

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

486,000.00

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

298,000

ป 2564
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ทต.บานตาก เชื่อม ม.7 ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.0 ม. ถนนพหลโยธิน

124. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

เชื่อม ม.2 บานหนังตาสัก ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก

123. กอสรางถนน คสล. ม.9 บานชัยมงคล ต.สมอโคน อ.บานตาก

เชื่อมตอบานดงยาง ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

122. กอสรางถนน คสล. ม.2 บานหินโคว ต.ตากตก

บานแมตาวสันแป - บานหวยมวง อ.แมสอด จ.ตาก

121. กอสรางถนน คสล. สายทางที่ ตก.ถ.1-0038

ต.นาโบสถ เชื่อม บ.ผาผึ้ง ม.6 ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

120. กอสรางสะพาน คสล. บานทาทองแดง ม.7

เชื่อม ม.3 ต.อุมผาง อ.อุมผาง จ.ตาก

119. กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวยนา ม.1

ต.แมจะเรา เชื่อม ต.พระธาตุ อ.แมระมาด จ.ตาก

118.กอสรางสะพาน คสล.บานแมจะเรา ม.3

บานชะลาดระฆัง ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก

117. กอสรางสะพาน คสล. บานคลองตะแบก ม.4

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2561

-

-

-

-

-

-

3,000,000.00

1,848,000.00

รายจายจริง

-

-

300,000.00

889,950.00

486,000.00

1,999,999.00

1,199,000.00

700,000.00

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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บานลีซอ อ.เมือง เชื่อม ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

132. กอสรางถนนเปนผิวทาง คสล. สายทาง ม.10

ต.ประดาง อ.วังเจา จ.ตาก

บานหวยทรายสอง ต.หนองบัวใต อ.เมือง เชื่อม

131. กอสรางถนนเปนผิวทาง คสล. ม.6

ทต.วังเจา เชื่อม ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

130. กอสรางถนน คสล. สายทาง ซอยวังน้ําใจ

ต.นาโบสถ เชื่อม ม.6 บานผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

129. กอสรางถนน คสล. ม.7 บานทาทองแดง

อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร

ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก เชื่อม ต.โกสัมพี

128. กอสรางถนน คสล. สายบานชุมนุมกลาง

เชื่อม ม.6 บานใหมพรสวรรค ต.นาโบสถ อ.วังเจา จ.ตาก

127. กอสรางถนน คสล. ม.2 บานคลองเชียงทอง ต.ประดาง

หวยจี้ ต.ตากออก เชื่อม ต.สมอโคน อ.บานตาก จ.ตาก

126. กอสรางถนน คสล. สายทาง ม.1 บานปากรอง

เชื่อม ม.7 ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก

125. กอสรางถนน คสล. สายทาง ทต.บานตาก

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

484,500.00

493,000.00

485,000.00

486,000.00

489,000.00

469,000.00

498,000.00

720,000.00

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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พรอมเดินทอสงน้ําในพื้นที่ ม.7,9 บานแมยะ อ.บานตาก จ.ตาก

140. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน

ต.ชองแคบ เชื่อม บานคีรีรักษ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

139. กอสรางถนน คสล. สายทางบานใหม กม.5

ต.ชองแคบ เชื่อม ม.1 บานคีรีรักษ ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

138. กอสรางถนน คสล. สายทาง ม.15 บานสมบูรณทรัพย

ต.ปามะมวง เชื่อม ม.3 บานหวยนึ่ง ต.แมทอ อ.เมือง จ.ตาก

137. กอสรางถนนเปนผิวทาง คสล. สายทาง ม.4 บานปางสา

ต.โปงแดง เชื่อม ม.3 บานบอไมหวา ต.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก

136. กอสรางถนนเปนผิวทาง คสล. สายทาง ม.1 บานลานหวยเดื่อ

ต.ตลุกกลางทุง เชื่อม ม.5 บานหนองรม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

135. กอสรางถนนเปนผิวทาง คสล. สายทาง ม.4 บานไผสีซอ

จ.ตาก เชื่อม ม.11 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร

134. กอสรางถนนเปนผิวทาง คสล. สายทาง ม.8 ต.วังหิน อ.เมือง

ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง เชื่อม ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

133. กอสรางถนนเปนผิวทาง คสล. สายทาง ม.7 บานปากหวยหลาง

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

499,000.00

376,000.00

376,000.00

498,500.00

497,500.00

497,000.00

496,500.00

492,500.00

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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บานคีรีนอย - บานทรัพยอนันต อ.พบพระ จ.ตาก

หลวงทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0018

146. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัยทาง

บานมอเกอรยาง - บานยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก

หลวงทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0015

145. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัยทาง

บานสระทอง อ.บานตาก - บานสามไร อ.เมือง จ.ตาก

หลวงทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0008

144. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัยทาง

บานแมกื๊ดสามทา - บานสันปาไร อ.แมระมาด จ.ตาก

143. โครงการกอสรางสะพาน คสล. สายทางที่ ตก.ถ 1-0027

สายทาง ม.9 ต.น้ํารึม เชื่อม ทม.ตาก อ.เมือง จ.ตาก

142. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา คสล.

ม.3 ต.สะแกเคลือ ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

141. โครงการกอสรางฝายเก็บน้ําคลองแมระกา

ป 2559

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

รายจายจริง

-

-

-

-

-

995,500.00

ป 2561

-

-

-

-

750,000.00

863,618.73

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

500,000

497,000

500,000

1,550,000

ป 2564
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ทม.ตาก อ.เมือง จ.ตาก

152. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา คสล. สายทาง ม.9 ต.น้ํารึม เชื่อม

ทม.ตาก - ม.1 ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

151. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา คสล. สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

ต.ประดาง อ.วังเจา จ.ตาก

หนองปรือ ต.หนองบัวใต อ.เมือง เชื่อม ม.2 บานคลองเชียงทอง

150. โครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายทางที่ ม.1 บาน

ม.4 ต.ตากตก อ.บานตาก - ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก

หลวงทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดตาก สายทางที่ ตก.ถ 1-0039

149. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัยทาง

บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ อ.เมือง จ.ตาก

หลวงทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0034

148. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัยทาง

บานแมจะเราสองแคว - บานสันปาไร อ.แมระมาด จ.ตาก

หลวงทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0030

147. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัยทาง

ป 2559

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

748,000

887,000

500,000

496,000

499,000

493,000

ป 2564
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1-0004 บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก อ.เมือง จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ

5. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

สายทางที่ ตก.ถ.1-0003 บานลานขวาง - บานน้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก

4. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

บานหนองปรือ- บานวังเจา (อ.เมือง - อ.วังเจา) จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0002

3. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

700,000.00

-

1,530,000.00

-

2. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอยกรีต

สายทางที่ ตก.ถ.1-0001 บานตะเคียนดวน - บานสบยม อ.วังเจา จ.ตาก

-

-

-

1. ปรับปรุงซอมแซมสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

หวยนกกก ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก

สองสวางในพื้นที่ ม.6 บานขุนหวยแมตาน ต.แมตาน เชื่อม ม.7 บานขุน

154. โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟา

สองสวาง ม.4 บานโคะลู ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง จ.ตาก

153. โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟา

ป 2559

-

-

-

1,860,000.00

-

1,847,000.00

868,000.00

ป 2560

-

-

400,000.00

ป 2561

1,720,000.00

-

1,390,000.00

1,421,000.00

รายจายจริง

-

-

-

1,888,000.00

850,000.00

1,864,296.00

1,458,000.00

ป 2562

-

-

-

61.95

17.04

280.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

2,999,000 - 100.00

-

1,966,000

1,990,000 -

500,000

ป 2563

ประมาณการ

-

-

3,184,000

1,651,000

1,900,000

499,500

499,500

ป 2564
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อ.สามเงา จ.ตาก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0010 บานยางโองน้ํา อ.บานตาก - บานวังหวาย

11. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

1-0009 บานแมบอน - บานตะฝงสูง อ.บานตาก จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ

10. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

1-0008 บานสระทอง - บานไร (อ.บานตาก- อ.เมือง) จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ

9. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

1-0007 ทางเขาบานน้ําดิบ (อ.เมือง - อ.บานตาก) จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ

8. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

ตก.ถ.1-0006 บานบอไมหวา - บานตลุกกลางทุง อ.เมือง จ.ตาก

7. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายทางที่

ตก.ถ.1-0005 บานตลุกกลางทุง - บานพุสะแก อ.เมือง จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่

6. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

1,815,000.00

1,830,000.00

ป 2560

ป 2561

-

-

-

-

1,740,000.00

รายจายจริง
-

-

1,960,000.00

1,879,000.00

1,987,850.00

ป 2562

29.23

45.43

29.38

ยอดตาง(%)

-

100.00

100.00

1,990,000 - 100.00

1,998,000 -

1,083,000

1,916,000 -

ป 2563

ประมาณการ

493,000

1,970,000

-

1,414,000

1,575,000

1,353,000

ป 2564
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1-0015 บานมอเกอรยาง - บานยะพอ องพบพระ จ.ตาก

17. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง คสล. สายทางที่ ตก.ถ

บานวังไคร -บานสองแคว อ.สามเงา จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0014

16. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

1-0013 บานดงลาน - บานวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ

15. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

สายทางที่ ตก.ถ.1-0012 บานวังหวาย - บานสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

14. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

อ.บานตาก จ.ตาก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0011 บานวังหวาย อ.สามเงา - บานยางโองน้ํา

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

13. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟสทติก

บานยางโองน้ํา อ.บานตาก - บานวังหวาย อ.สามเงา จ.ตาก

Pavement In-Pkace Recycling) สายทางที่ ตก.ถ.1-0010

12. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี

2,278,000.00

1,672,000.00

1,683,000.00

1,557,000.00

1,590,000.00

1,865,000.00

1,809,000.00

1,880,000.00

1,853,000.00

1,814,000.00

1,080,000.00

1,089,000.00

ป 2560

ป 2559

ป 2561

-

1,347,000.00

-

1,556,515.73

1,349,040.00

1,338,660.00

รายจายจริง

-

1,844,515.00

-

-

1,963,000.00

1,340,000.00

ป 2562

ยอดตาง(%)

100.00

49.21

-

994,000

-

177.16

1,988,000 - 100.00

-

1,973,000 -

1,950,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ
-

-

2,755,000

-

495,000

1,002,000

ป 2564
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สายทางที่ ตก.ถ.1-0021 บานแมกุ-บานแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก

23. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยผักหละ อ.แมสอด จ.ตาก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0020 บานใหมแมโกนเกน -

22. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay

สายทางที่ ตก.ถ.1-0019 บานแมกุหลวง-บานผารู อ.แมสอด จ.ตาก

21. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay

ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0018 บานคีรีนอย - บานทรัพยอนันต

20. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

บานตลาดรวมไทย - บานผากระเจอ อ.พบพระ จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ 1-0017

19. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

1-0016 บานเการวมไทย - บานทรัพยเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายทางที่ ตก.ถ

18. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

-

-

1,853,000.00

1,857,000.00

1,849,000.00

1,065,020.46

ป 2559

-

-

1,515,000.00

1,695,000.00

1,628,000.00

1,835,000.00

ป 2560

ป 2561

-

1,780,000.00

1,874,000.00

-

1,548,000.00

1,550,000.00

รายจายจริง

1,596,000.00

-

-

-

-

1,624,231.50

ป 2562

1,987,000

-

-

-

-

1,992,000

ป 2563

56.77

100.00

100.00

-

100.00

49.05

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

3,115,000

1,838,700

1,991,600

-

1,979,000

2,969,000

ป 2564
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1-0028 ทางเขาบานแมละเมา- บานปางสาน อ.แมสอด จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ

29. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

อ.แมระมาด จ.ตาก

แสายทางที่ ตก.ถ. 1-0027 บานแมกึ๊ดสามทา-บานสันปาไร

28. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0026 บานวังตะเคียน อ.แมสอด จ.ตาก

27. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

ตก.ถ.1-0024 บานแมตาวริมเมย - บานปากหวยแมปะ อ.แมสอด จ.ตาก

26. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่

อ.แมสอด จ.ตาก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0023 บานแมกุใหมทาซุง - บานแมตาวกลาง

25. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

อ.แมสอด จ.ตาก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0022 บานหวยมวง - บานแมตาวสันโรงเรียน

24. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

-

1,556,171.16

-

1,539,187.22

-

1,780,000.00

-

1,602,000.00

1,740,000.00

1,748,000.00

1,927,000.00

-

ป 2560

ป 2559

ป 2561
-

-

1,760,000.00

-

-

1,760,000.00

รายจายจริง

-

-

-

2,974,000.00

-

1,480,000.00

ป 2562

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

-

100.00

ยอดตาง(%)

1,970,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ

-

3,114,000

1,918,000

3,819,000

-

3,013,000

ป 2564

95

อ.แมสอด จ.ตาก

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0033 บานหวยกะโหลก - บานแมกื๊ดใหม

35. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

บานแมระมาดนอย - บานทุงมะขามปอม อ.แมระมาด จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ.1-0032

34. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

- บานสันปาตึง อ.แมระมาด จ.ตาก

ระบายน้ํา คสล. สายทางที่ ตก.ถ.1-0031 บานแมระมาดนอย -

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และกอสรางทาง

33. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

อ.แมระมาด จ.ตาก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0030 บานแมจะเราสองแคว-บานสันปาไร

32. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

สายทางที่ ตก.ถ.1-0029 บานตนผึ้ง-บานตีนธาตุ อ.แมระมาด จ.ตาก

31. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

1-0029 บานตนผึ้ง - บานตีนธาตุ อ.แมระมาด จ.ตาก

30. ปรับปรุงขยายความยาวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ

-

1,542,100.90

1,603,995.70

-

1,599,000.00

1,613,949.90

ป 2559
-

848,000.00

1,810,000.00

-

-

1,990,000.00

ป 2560

ป 2561

-

-

-

1,361,920.00

1,700,000.00

1,769,700.00

รายจายจริง

-

-

-

-

1,299,000.00

1,470,000.00

ป 2562

-

-

-

-

-

100.00

ยอดตาง(%)

-

2,000,000

-

29.50

1,928,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ

-

2,590,000

-

-

-

499,870

ป 2564
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บานคีรีนอย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

สายทางบานสมบูรณทรัพย ต.ชองแคบ เชื่อม

41. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง คสล.

ทางเขตสุขาภิบาล-บานคางภิบาล ต.พระธาตุผาแดง อ.แมสอด จ.ตาก

40. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสาย

บานลานขวาง - บานเดนมะขาม อ.เมือง จ.ตาก

(โดยวิธี Pavement In-Place) สายทางที่ ตก.ถ.1-0037

39. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 ทม.ตาก - ม.1

38. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต/

ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 ทม.ตาก - ม.6

37. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต/

อ.เมือง จ.ตาก

คสล. สายทางที่ ตก.ถ.1-0034 บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ

36. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต/

443,000.00

1,797,000.00

-

1,439,000.00

-

1,413,000.00

ป 2559
-

324,000.00

-

-

-

239,000.00

ป 2560

ป 2561

-

-

-

1,455,000.00

-

1,358,550.00

รายจายจริง
-

-

-

1,719,695.00

1,761,298.87

918,758.00

ป 2562
-

-

ยอดตาง(%)

-

-

-

-

-

-

2,192,000 - 100.00

324,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-
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199,928.59
303,000.00
499,000.00

-

48. ขุดลอกคลอง ม.3 บานสะแกเครือ ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

49. ขุดลอกคลองบานดงยาง ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

50 ขุดลอกคลองแมระวาน ม.5 บานแมระวาน

ต.ประดาง อ.วังเจา จ.ตาก

51. ขุดลอกคลองสบยม ม. 4-9 ต.เชียงทอง เชื่อม ม.1

303,000.00

298,000.00

-

47. ขุดลอกคลอง ม.14 บานใหมเจริญธรรม ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก

-

345,000.00

-

46. ขุดลอกอางเก็บน้ํา ม.3 บานหวยพลู ต.แมละเมา อ.แมสอด จ.ตาก

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

1,148,000.00

398,000.00

186,000.00

324,000.00

-

-

-

-

ป 2560

45. ปรับปรุงทอสงน้ําบานแมพะยวบ ต.เกาะตะเภา อ.บานตาก จ.ตาก

บานบอไมหวา ต.น้ํารึม เชื่อม ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

44. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง คสล. สายทาง ม.3

เชื่อมตอ ทม.ตาก อ.เมือง จ.ตาก

43. ปรับปรุงถนนโดยขยายผิวทาง คสล. สายทาง ม.9 ต.น้ํารึม

อ.พบพระ จ.ตาก

ม.2 ต.ชองแคบ เชื่อม บานเกษตรพัฒนา ม.8 ต.พบพระ

42. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง คสล.สายทางบานซอโอ

ป 2559

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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เมืองตาก เชื่อมตําบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก

คสล. บริเวณถนนสายทางกิตติขจร เขตเทศบาล

59. ปรับปรุงลานอเนกประสงคโดยซอมแซมเปนผิว

เชื่อม ม.1 ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

58. ปรับปรุงถนนโดยเปน คสล. เขตเทศบาลเมืองตาก

เซื่อมเขตตําบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก

คอนกรีต ซอยเทศบาล 7 เขตเทศบาลเมืองตาก

57. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟสติก

เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อม ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

56.ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิว คสล. สายหนาพิพิธภัณฑ

เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อมเขตตําบลไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

55. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิว คสล. สายทางถนนจอมพล

อ.เมือง จ.ตาก

54. ปรับปรุงอาคาร "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมน้ําปง"

นครแมสอดเชื่อมถนนอินทรคีรี อ.แมสอด จ.ตาก

53. ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางทางเทศบาล

1-0036 เทศบาลเมืองตากเชื่อม ม.1 ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

52. ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ํา สายทางที่ ตถ

-

770,000.00

500,000.00

944,000.00

609,000.00

537,000.00

1,560,000.00

1,190,000.00

ป 2559

-

-

-

-

2,000,000.00

-

-

380,000.00

ป 2560

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-

-
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ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

สายทาง ม.3 บานเดลอคี ต.แมกลอง เชื่อม ม.2 บานกลอทอ

66. ปรับปรุงโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกอนกรีต (Overlay)

พระเจาตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก

65. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศาลสมเด็จ

-

-

-

-

-

64. ปรับปรุงลาดคันทาง คสล. สายทางบานวาเลย

ตําบลวาเลย เชื่อม ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

-

-

-

-

-

-

-

ป 2560

63. ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลังวัดพราว

ตากเชื่อมตอเทศบาลเมืองตาก

สายหนาสํานักงานประมงเชื่อมเขตเทศบาลเมืองตาก

62. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวแอสฟลทติก

เชื่อมตอ ม.7 ต.พะวอ อ.แมสอด จ.ตาก

61. ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ม.1 ต.แมละเมา

ม.11 เชื่อม ม. 8 ต.แมตื่น อ.แมระมาด จ.ตาก

"เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธ.ค. 54

60. ปรับปรุงซอมแซมสะพานขามลําหวยแมตื่น

ป 2559
400,000.00
-

490,000.00

ป 2561

-

-

-

300,000.00

1,365,458.00

รายจายจริง

-

-

-

-

998,000.00

520,000.00

498,000.00

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

ป 2564
2,238,380

100

เชื่อม ม.3 บานใหมปาคา ต.แมกลอง อ.อุมผาง จ.ตาก

(Overlay) สายทาง ม.2 บานวะครึโคะ ต.โมโกร

72. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก

เชื่อม ม.2 บานกลอทอ ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

(Overlay) สายทาง ม.2 บานเซอทะ ต.หนองหลวง

71. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก

ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

สายทางจอมพล เขต ทม.ตาก เชื่อม ม.1 บานเกาะตาเถียร

70. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง คสล.

บานหนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก

แอสฟลทติกคอนกรีต สายทาง ม.4 ต.แมจัน เชื่อม

69. ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง

บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก อ.เมือง จ.ตาก

68. ปรับปรุงทอเหลี่ยม คสล. สายทางที่ ตก.ถ.1-0004

ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

สายทาง ม. 1 บานหนองหลวง ต.แมกลอง เชื่อม ม.2 บานกลอทอ

67. ปรับปรุงโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกอนกรีต (Overlay)

ป 2559

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

997,000.00

ป 2561

-

-

3,500,000.00

รายจายจริง

-

-

-

-

295,000.00

997,500.00

ป 2562

-

-

-

-

100.00

-

-

-

ยอดตาง(%)

981,400 - 100.00

994,700 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ

-

-

-

-

-

1,497,000

ป 2564
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ม.1 บานทุงกง ต.ประดาง อ.วังเจา จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.1 บานลาดยาว ต.นาโบสถ เชื่อมตอ

77. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร

อ.วังเจา จ.ตาก เชื่อมตอ ม.22 บานมอรังงาม ต.โกสัมพี

เสริมเหล็ก สายทาง ม.10 บานใหมชัยมงคล ต.เชียงทอง

76. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.1 บานดงยาง ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.2 บานหินโคว ต.ตากตก เชื่อม

75. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.1 บานดงยาง ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.3 บานหนองงิ้ว ต.ตากตก เชื่อม

74. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

อ.บานตาก เชื่อม ม.5 บานวังมวง ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.1 บานหนองชะลาบ ต.สมอโคน

73. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

493,000 -

0.41

493,000 - 100.00

498,000 - 100.00

498,000 - 100.00

983,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ

-

-

-

-

491,000

ป 2564
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อ.เมือง เชื่อม ม.1 บานหนองชะลาบ ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.5 บานวังมวง ต.หนองบัวเหนือ

82. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.3 บานหวยนึ่ง ต.แมทอ อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.4 บานปางสา ต.ปามะมวง เชื่อม

81. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.4 บานปางสา ต.ปามะมวง อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.8 บานหนองแขม ต.แมทอ เชื่อม

80. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.2 บานแมปะ ต.แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.2 บานแมกาษา ต.แมกาษา เชื่อมตอ

79. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทางซอยวังน้ําใจ ทต.วังเจา เชื่อมตอ ม.5 บานเดนคา

78. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

2.47

ยอดตาง(%)

0.40

494,000 - 100.00

499,000 -

494,000 - 100.00

495,000 - 100.00

485,000 -

ป 2563

ประมาณการ

-

497,000

-

-

473,000

ป 2564
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เชื่อม ม.3 บานบอไมหวา ต.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.1 บานลานหวยเดื่อ ต.โปงแดง

87. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

เชื่อม ม.9 บานเดนไมซุง อ.บานตาก จ.ตาก

เสริมเหล็ก ม.6 บานหนองกระทุม ต.โปงแดง อ.เมือง

86. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย

จ.ตาก เชื่อม ม.8 บานคลองเจริญ ต.หนองหญาปลอง

เสริมเหล็ก สายทาง ม.8 บานหนองเสือ ต.วังประจบ อ.เมือง

85. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.4 บานไผสีซอ ต.ตลุกกลางทุง อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.5 บานหนองรม ต.วังประจบ เชื่อม

84. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

อ.เมือง เชื่อม ม.2 บานหวยแมไข ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.7 บานปากหวยกลาง ต.หนองบัวเหนือ

83. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

1.83

492,000 -

0.41

496,000 - 100.00

499,000 - 100.00

491,000

496,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ
-

490,000

-

-

500,000

ป 2564

104

ม.5 บานหนองรม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.4 บานไผสีซอ ต.ตลุกกลางทุง เชื่อมโยง

92. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

เชื่อมตอ ม.6 บานผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.7 บานทาทองแดง ต.นาโบสถ

91. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

บานทาเล ต.หนองบัวใต อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.9 บานลานสาง ต.แมทอ เชื่อม ม.5

90. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

เชื่อม ต.ทุงกระเชาะ และ ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.3 บานทาพระธาตุ ต.เกาะตะเภา

89. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.6 บานปูน ต.เกาะตะเภา อ.บานตาก จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.4 บานสันดินแดง ต.ทองฟา เชื่อม

88. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

1.22

494,000 -

0.81

1,198,000 - 100.00

490,000 - 100.00

492,000

493,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ
-

490,000

-

-

498,000

ป 2564

105

ทม.เมืองตาก อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.9 บานลานขวาง ต.วังหิน เชื่อมโยง

97. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

บานหนองตาอิฐ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร

เสริมเหล็ก สายทาง ม.8 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ม.11

96. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.4 บานน้ํารึม ต.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.9 บานลานขวาง ต.วังหิน เชื่อมโยง

95. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

เชื่อม ม.4 บานน้ำรึม ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.8 บานเดนมะขาม ต.ตลุกกลางทุง

94. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย

อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ม.7 บานนาขุนเจริญ ต.หนองหญาปลอง

เสริมเหล็ก สายทาง ม.12 บานหนองมะคา ต.โปงแดง

93. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

0.40

0.40

ยอดตาง(%)

492,000 - 100.00

492,000 - 100.00

497,000 - 100.00

496,000 -

495,000 -

ป 2563

ประมาณการ

-

-

-

494,000

493,000

ป 2564
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บานใหมสามัคคี ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.3 บานวังไคร ต.วังหมัน เชื่อมตอ ม.8

102. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

บานบือละพอ ต.พระธาตุ อ.แมระมาด จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.4 บานแสม ต.สามหมื่น เชื่อมตอ ม.7

101. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

เชื่อม ม.10 บานเจดีโคะ ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.9 บานหวยนกแล ต.ชองแคบ อ.พบพระ

100. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

เชื่อม ม.10 บานเจดีโคะ ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.6 บานเสรีราษฎร ต.ชองแคบ อ.พบพระ

99. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.14 บานสามยอดดอย ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.11 บานใหมดินแดง ต.คีรีราษฎร เชื่อม

98. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

11.43

500,000 -

0.60

494,000 - 100.00

446,000 - 100.00

446,000

491,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ
-

497,000

-

-

497,000

ป 2564

107

ม.11 บานเสริมสุข ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.9 บานใหมคีรีราษฎร ต.คีรีราษฎร เชื่อม

108. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

บานสามยอดดอย ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.8 บานชิบาโบ ต.คีรีราษฎร เชื่อม ม.14

107. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.9 บานเสรีราษฎร ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.9 บานปาคา ต.คีรีราษฎร เชื่อม

106. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.8 บานเสรีราษฎร ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.9 บานใหมคีรีราษฎร ต.คีรีราษฎร เชื่อม

105. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

สายทาง ม.7 บานอยูดี ต.วังจันทร เชื่อมตอ ม.1 บานปากทางเขื่อน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก

104. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานใหมสามัคคี ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.3 บานวังน้ําผึ้ง ต.วังจันทร เชื่อมตอ ม.8

103. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

0.80

0.41

491,000 - 100.00

491,000 -

495,000 - 100.00

495,000 - 100.00

500,000 -

500,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ
-

-

489,000

-

-

496,000

ป 2564
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ต.วังจันทร อ.สามเงา จ.ตาก

สายทาง ม.4 บานวังหมัน ต.วังหมัน เชื่อม ม.6 บานดงสามสิบ

114. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

สายทาง ม.10 บานลีซอ ต.แมทอ อ.เมือง เชื่อม ม.6 บานผาผึ้ง

113. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ม.2 บ.คลองเชียงทอง ต.ประดาง เชื่อม ม.6 บ.ใหมพรสวรรค ต.นาโบสถ อ.วังเจา จ.ตาก

112. ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ม.4 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง เชื่อม ม.1 บ.หนองชะลาบ ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก

111. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตากออก กับ ทต.บานตาก ม.7 ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทางถนนสายหลังวัดวังมะกอก ระหวาง อบต.

110. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ม.6 ต.สมอโคน อ.บานตาก จ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทาง ม.1 บานปากรองหวยจี้ ต.ตากออก เชื่อม

109. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

1,000,000 - 100.00

498,000 - 100.00

ป 2563

ประมาณการ

-

-

498,000

495,000

492,000

495,000

ป 2564

109

ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

สายทาง ม.1 บานคีรีนอย ต.รวมไทยพัฒนา เชื่อม ม.4 บานซอระแตะ

119. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปากรองหวยจี้ ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก

สายทาง ม.3 บานเกาะลาน ต.สมอโคน เชื่อม ทางหมายเลข 1 ม.1

118. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก

สายทาง ม.10 บานหวยแมบอน ต.แมสลิด เชื่อม ม.12 บานแมบอน

117. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก

สายทาง ม.3 บานหนองงิ้ว ต.ตากตก เชื่อม ม.15 บานดงยาง

116. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานยางโองน้ำ ต.แมสลิด อ.บานตาก จ.ตาก

สายทาง ม.7 บานปายางใหม ต.สามเงา อ.สามเงา เชื่อม ม.4

115. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ป 2559

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

497,000

498,000

498,000

497,000

497,000

ป 2564
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ต.แมสอง อ.ทาสองยาง จ.ตาก

สายทาง ม.5 บานบอหมาก ต.แมวะหลวง เชื่อม ม.14 บานกิ่งไมขาว

124. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

อบต.แมกุ อ.แมสอด จ.ตาก

สายทาง ม.8 บานแมกุเหนือ ทต.แมกุ เชื่อม ม.5 บานหนองน้ําเขียว

123. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ต.พะวอ อ.แมสอด จ.ตาก

สายทาง ม.1 บานหวยยะอุ ต.ดานแมละเมา เชื่อม ม.7 บานหวยไคร

122. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

อ.อุมผาง จ.ตาก

สายทาง ม.2 บานกลอทอ ต.แมจัน เชื่อม ม.3 บานเดลอคี ต.หนองหลวง

121. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก

สายทาง ม.4 บานแมกลอง ต.แมกลอง เชื่อม ม.1 บานปรอผาโด

120. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ป 2559

-

-

-

-

-

ป 2560

-

-

-

-

-

รายจายจริง
ป 2561

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

497,000

488,000

480,000

500,000

457,400

ป 2564
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-

-

-

-

-

-

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 79,789,011.53

ทต.แมกุ เชื่อม ม.4 บานปูเตอร อบต.แมกุ อ.แมสอด จ.ตาก

130. ปรับปรุงทอเหลี่ย,ระบายน้ํา คสล. สายทาง ม.11 บานแมกุบูรพา

ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก

สายทาง ม.7 บานเนินมะคึก ต.น้ํารึม เชื่อม ม.1 บานลานหวยเดื่อ

129. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมปะกลาง ต.แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก

สายทาง ม.15 บานแมกึ๊ดใหมดอนสวาง ต.แมกาษา เชื่อม ม.2

128. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนองบัวคํา ต.แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก

สายทาง ม.3 บานแมกึ๊ดใหม ต.แมกาษา เชื่อม ม.11 บานใหม-

127. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานคลองโพรงขยาง - บานมาบปาแฝก อ.เมือง จ.ตาก

126. ปรับปรุงทอเหลี่ยม คสล. สายทางที่ ตก.ถ 1-0004

ต.หนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก

(Overlay) สายทาง ม.6 บานกุยเลอตอ ต.แมจัน เชื่อม ม.3 บานเดลอคี

125. ปรับปรุงถนนโดยการซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

ป 2559

-

-

-

-

-

-

65,910,928.59

ป 2560

ป 2561

-

-

-

-

-

-

64,951,342.73

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

59,391,712.10

ป 2562

-

-

-

-

-

-

64,363,100.00

ป 2563

23.79

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

79,673,550

490,000

498,000

389,000

391,000

368,000

1,929,100

ป 2564
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-

รวมงบอุดหนุน

-

-

4. คชจ.โครงการชุมชนตนแบบขยะครัวเรือน

167,080.00

187,644.00

2. คชจ.ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมและของเสียอันตรายชุมชน

3. คชจ.ในการจัดการขยะแบบมีสวนรวม ตามหลัก 3RS

123,229.00

-

92,616,505.34

1,425,000.00

1,425,000.00

1,425,000.00

84,277.00

-

รวมงานไฟฟาถนน 102,199,840.31

-

รวมเงินอุดหนุน

-

65,910,928.59

ป 2560

1. คชจ.ในการรณรงคเพื่อลดขยะมูลฝอย

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน 79,789,011.53

ป 2559

ป 2561

-

-

191,200.00

110,563.00

-

89,087,302.66

-

-

-

64,951,342.73

รายจายจริง

-

62,275.00

196,810.00

91,528.00

30,000.00

81,757,820.60

-

-

-

59,391,712.10

ป 2562

39.50

-

-

-

23.79

ยอดตาง(%)

-

100,000

400,000

200,000 -

100.00

-

50.00

50.00

150,000 - 100.00

79,822,100

-

-

-

64,363,100.00

ป 2563

ประมาณการ

200,000

100,000

600,000

100,000

-

111,353,550

-

-

-

79,673,550

ป 2564
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-

-

-

-

-

-

-

850,000

850,000

ป 2563

139,378,500

-

-

-

380,613.00

380,613.00

ป 2562

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 157,400,325.99 149,485,563.94 157,600,197.97 138,874,909.83

301,763.00

-

-

-

301,763.00

301,763.00

ป 2561

850,000

2,590,309.00

2,300,000

2,300,000

2,300,000.00

290,309.00

290,309.00

ป 2560

380,613.00

-

รวมงบอุดหนุน
271,921.00

-

รวมเงินอุดหนุน

-

271,921.00

รวมงบดําเนินงาน

รวมกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

271,921.00

-

รวมคาใชสอย

5. คชจ.โครงการอบรมและสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก

ป 2559

รายจายจริง

25.90

41.18

-

-

-

41.18

41.18

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

175,484,440

1,200,000

-

-

-

1,200,000

1,200,000

200,000

ป 2564
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6. คชจ.ในการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาฯ

5. คชจ.ในการอบรมลูกเสือชาวบานเทิดไทองคราชัน

เพื่อสรางความสมานฉันท

4. คชจ.ในการสรางจิตสํานึกปกปองสถาบันชาติ

3. คชจ.ในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําทองที่/ทองถิ่น

เพิ่มพูนทักษะผูบริหารและผูนําทองถิ่นจังหวัดตาก

2. คชจ.ในการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

ทองถิ่นในจังหวัดตาก

1. คชจ.ในการสรางเครือขายนักประชาสัมพันธ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

200,000.00
-

1,909,440.00
-

600,000.00

261,675.00

ป 2559

199,800.00
97,771.00

3,696,460.00
99,900.00

565,500.00

296,770.00

ป 2560

149,890.00
92,837.00

2,372,040.00
99,850.00

595,435.00

283,770.00

ป 2561

รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

79,845.00

2,669,218.50
-

549,380.00

257,280.00

ป 2562

250,000 100,000 -

3,500,000 100,000 -

600,000 -

300,000 -

ป 2563

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-
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19. คชจ.โครงการชุมชนตนแบบแหงความดี

ในภาคการเกษตรจังหวัดตาก

18. คชจ.ในการสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

17. คชจ.ในการใหความรูเกี่ยวกับประชาคม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16. คชจ.ในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

เครือขายความรวมมือภาคประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน

15. คชจ.ในการสงเสริมและสนับสนุนการสราง

14. คชจ.ในการจัดงาน "วันตอตานยาเสพติด"

13. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมการเพิ่มศักยภาพใหกับผูสูงอายุ

12. คชจ.ในการฝกอบรมดานจัดการสุขาภิบาลอาหาร

แกอาสาสมัครสาธารณสุข

11. คชจ.ในการฝกอบรมดานอนามัยสิ่งแวดลอม

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตางๆ

10. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูแกเครือขาย

9. คชจ.ในการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

8. คชจ.ในการเสริมสรางอุดมการณความรักชาติฯ

7. คชจ.ในการประชาสัมพันธเคลื่อนที่ฯ

-

-

85,235.50

125,199.00

43,900.00
-

-

1,839,190.00
788,900.00

ป 2559

149,952.00

293,495.00

-

122,005.00

598,100.00
45,000.00
115,670.00

2,792,328.00

ป 2560
85,325.00
4,155,640.00
999,900.00

-

1,251,967.00

-

123,685.00

599,900.00
45,000.00
140,405.00

-

ป 2561
80,340.00
901,869.00

รายจายจริง

-

814,417.00

-

85,955.00

506,509.00
200,000.00
44,380.00
198,809.00

-

ป 2562
82,825.00
-

-

150,000

-

200,000 -

600,000
350,000
50,000
200,000 -

-

ป 2563
100,000
-

-

1,000.00

-

50.00

100.00
28.57
50.00

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

1,650,000

-

100,000

1,200,000
450,000
50,000
100,000

-

ป 2564
100,000
-
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

31. คชจ.ในการสรางงานสรางอาชีพเพื่อรองรับ

และจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ตาก

บูรณาการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.

30. คชจ.ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

29. คชจ.ในการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง อบจ.ตาก

28. คชจ.ในการฝกอบรมปองกันควบคุมโรคที่สําคัญ

โภชนาการและการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ

27. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

26. คชจ.ในการฝกอบรมการสรางรอยยิ้มใหกับผูสูงอายุ

25. คชจ.ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ศักยภาพของเด็กและเยาวชน

24. คชจ.ในการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

การดูแลสุขภาพผูพิการ

23. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิและ

22. คชจ. ในการฝกอบรมเครือขาย/ชมรมผูสูงอายุ

และทักษะในการดํารงชีวิตใหกับเด็กและเยาวชน

21. คชจ.ในการฝกอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ

ที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหแกเด็กและเยาวชน

20. คชจ.ในการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมจิตสํานึก

-

-

-

81,212.00

596,165.00
78,969.00
97,107.00

93,980.00
-

377,200.00

ป 2559

304,867.00

468,095.00
85,173.00

90,800.00
199,600.00
149,600.00

399,700.00

75,715.00

149,500.00

ป 2560
399,700.00

237,441.00

299,520.00
-

548,760.00
-

399,700.00

49,080.00
-

-

ป 2561
399,700.00

รายจายจริง

240,204.00

196,440.00
89,402.00

150,000.00
-

599,590.00

-

99,900.00

ป 2562
249,970.00

300,000 -

100,000
-

100,000
-

400,000

200,000
100,000

100,000

ป 2563
400,000

33.33

100.00
100.00

100.00
-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

200,000

200,000
450,000

100,000
-

400,000

200,000
100,000

100,000

ป 2564
400,000

117

ในระบอบประชาธิปไตยแกสตรีและบุคคลในครอบครัว

40. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูเรื่องการเมือง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงแกสตรีและบุคคลในครอบครัว

39. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูตามแนวพระราชดําริ

ใหสามารถพึ่งตนเองได

ดานอาชีพของกลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว

38. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมทักษะความรู

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

และบุคคลในครอบครัวมีความรูเรื่องการจัดการ

37. คชจ.ในการฝกอบรมการสงเสริมใหสตรี

เจตคติของสังคมโดยปราศจากอคติทางเพศ

36. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมการปรับเปลี่ยน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

35. คชจ.ในการฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่

ความเขาใจและทักษะการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกตองฯ

34. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาความรู

และบุคคลในครอบครัว

ทางดานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของสตรี

33. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมและพัฒนา

32. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมการเลี้ยงโคขุน

-

-

1,655,000.00

300,000.00

300,000.00

199,545.00

1,000,000.00

ป 2559
507,168.00
1,746,000.00

800,000.00

1,450,000.00

-

-

-

-

726,600.00

ป 2560
524,429.00
1,284,400.00

-

399,920.00

-

-

-

-

-

ป 2561
326,097.00
-

รายจายจริง

-

400,000.00

-

-

-

-

-

ป 2562
96,560.00
-

-

400,000

-

-

-

-

-

ป 2563
200,000 -

-

-

-

-

-

-

-

50.00
-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

400,000

-

-

-

-

-

ป 2564
100,000
-
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ของสตรีและบุคคลในครอบครัว

50. คชจ. ในการฝกอบรมสงเสริมการดูแลอนามัยที่ดี

อาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว

49. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาการสราง

และบุคคลในครอบครัว

48. คชจ.ในการฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพสตรี

ของกลุมสตรีและบุคคลในครอบครัว

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

47. คชจ.ในการฝกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกดาน

การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม

46. คชจ. ในการฝกอบรมสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตาก

และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

45. คชจ.ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

200,000.00

-

-

-

-

213,163.00

650,000.00

839,000.00

-

-

-

81,080.00

-

87,709.00

44 คชจ.ในการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนา

ทองถิ่นในจังหวัดตาก

-

-

99,800.00

ป 2560

43. คชจ.ในโครงการชุมชนเขมแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด

และสุขภาพจิตผูสูงอายุ

42. คชจ.ในการฝกอบรมการสงเสริมสุขภาพกาย

41. คชจ.ในการฝกอบรมเกี่ยวกับอาหารและยาสําหรับผูสูงอายุ

ป 2559
100,000.00
50,000.00
-

-

259,000.00

1,895,905.00

200,000.00

597,995.00

793,775.00

201,316.75

72,890.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

350,000.00

-

-

-

598,945.00

149,970.00

ป 2562

-

-

200,000 -

200,000

-

-

600,000

350,000 -

200,000

ป 2563

100.00

100.00

-

-

233.33

100.00

50.00

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

400,000

-

-

2,000,000

-

300,000

ป 2564
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-

-

59. คชจ.ในการฝกอบรมเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

60. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมการสรางสุขภาวะที่ดีในชุมชน

61. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูดานทันตสาธารณสุข

62. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูการดูแลสุขภาพ

-

-

63. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูสุขภาพจิตในชุมชน

64. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูการควบคุมโรคอุบัติใหม

65. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูการปองกันและควบคุมโรคเอดส

และการออกกําลังกาย

-

-

-

-

58. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูการรักษาโรคเบื้องตน

ครอบครัวและชุมชน

57. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมสุขภาพใน

-

-

-

55. คชจ.ในการฝกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน

82,575.00

-

-

54. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานสาธารณสุขฯ

56. คชจ.ในการฝกอบรมเกี่ยวกับงานคุมครองผูบริโภค

-

-

-

-

-

ป 2560
1,200,000.00

53. คชจ. ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.

ปกครองในระบอบประชิปไตยแกสตรีและบุคคลในครอบครัว

52. คชจ. ในการฝกอบรมพัฒนาบทบาทการเมืองการ

สิ่งแวดลอมของสตรีและบุคคลในครอบครัว

51. คชจ. ในการฝกอบรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

699,595.00

1,197,740.00

599,875.00

299,795.00

ป 2561
239,950.00

รายจายจริง

99,540.00

99,905.00

98,145.00

126,495.00

98,490.00

400,000.00

599,990.00

499,960.00

999,340.00

-

599,445.00

599,990.00

-

750,000.00

ป 2562
400,000.00

-

-

-

100,000

100,000

100,000

130,000

100,000

400,000

-

500,000 -

600,000

-

300,000 -

600,000

ป 2563

-

-

-

-

-

-

100.00

70.00

-

-

25.00

-

-

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

100,000

100,000

100,000

130,000

100,000

400,000

400,000

150,000

600,000

-

225,000

600,000

-

150,000

ป 2564
250,000
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ในระดับพื้นที่จังหวัดตาก

76. คชจ.ในการขับเคลื่อนเสริมสรางเครือขายเด็กและเยาวชน

ภาวะติดเตียงเบื้องตน

75. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูการดูแลผูปวยที่มี

การประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ

74. คชจ.ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม

แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดตาก

73. คชจ.ในการจัดโครงการสงเสริมปองกันและ

เพิ่มสมรรถนะทางรางกายใหกับเด็กและเยาวชน

72. คชจ.ในการจัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพและ

71. คชจ.พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ (OTOP)

70. คชจ.โครงการตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียง

การผลิตลําไยจังหวัดตาก

69. คชจ.ในการสงเสริมการปลูกและพัฒนาศักยภาพ

ของสตรีและบุคคลในครอบครัว

68. คชจ.ในการฝกอบรมเสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง

67. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค

ยากไรและผูดอยโอกาส

66. คชจ.ในการฝกอบรมใหความรูการดูแลผูปวย

-

-

-

-

-

-

99,329.00

ป 2559

ป 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

263,952.00

393,850.00

8,000.00
98,870.00

ป 2561

รายจายจริง

80,400.00

-

-

-

14,290.00
67,794.00
-

60,964.00

96,975.00
600,000.00

ป 2562
98,840.00
-

-

100,000

-

-

100,000
100,000
-

-

100,000
200,000 -

ป 2563

-

-

-

-

-

25.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
-

100,000

-

-

100,000
100,000
-

-

100,000
150,000

ป 2564
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-

-

-

รวมคาครุภัณฑ

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

-

494,520.00
รวมคาวัสดุ 494,520.00
รวมงบดําเนินงาน 14,586,551.50 24,382,968.00

รวมคาใชสอย 14,092,031.50 24,382,968.00

-

-

191,093.00

273,570.00

-

1. คาจางจัดทําโมเดลตนแบบแปลงนาสาธิต

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาวัสดุ

จังหวัดตาก

81. คชจ.โครงการสงเสริมความรูดานการมีสวนรวมในการพัฒนา

ดําริ "เราทําความดีดวยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดตาก

80. คชจ.ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราช

79. คชจ.ในการฝกอบรมทักษะและสงเสริมอาชีพคนพิการ

78. คชจ.ในการจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตย

ศักยภาพและบทบาทสภาทองถิ่นใน จ.ตาก

77. คชจ.ในการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ป 2560

ป 2559

-

-

-

-

-

596,500.00

ป 2562

-

150,000 200,000
100,000

400,000 -

ป 2563

-

50,000.00
50,000

-

-

17,219,714.75 15,696,662.50

-

-

14,730,000 -

-

-

0.85

0.85

100.00

100.00
-

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

17,219,714.75 15,696,662.50 14,730,000.00 -

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

14,605,000

14,605,000

1,450,000

200,000
100,000

ป 2564
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1,500,000.00

รวมงบอุดหนุน 2,880,000.00

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 17,466,551.50 25,882,968.00
รวมแผนงานสรางความความเขมแข็งของชุมชน 17,466,551.50 25,882,968.00

1,500,000.00

-

รวมเงินอุดหนุน 2,880,000.00

-

400,000.00

1,680,000.00

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

1,100,000.00

-

1,200,000.00

-

ป 2560

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน

ป 2559

-

-

350,000.00

350,000.00

350,000.00

ป 2562

17,519,714.75 16,046,662.50
17,519,714.75 16,046,662.50

250,000.00

250,000.00

-

250,000.00

-

50,000.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

16,640,000
16,640,000

1,910,000

1,910,000

360,000 -

1,550,000

ป 2563

7.45
7.45

71.47

71.47

100.00

64.52

100.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
-

17,880,000
17,880,000

3,275,000

3,275,000

-

2,550,000

725,000

ป 2564
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-

1,475,418.00

5. คชจ.ในการจัดแขงขันกีฬาโดยเปนเจาภาพฯ

245,980.00

-

12,000.00

3. คชจ.ในการสงเสริมจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูฯ

154,600.00

98,520.00

100,000.00

2. คชจ.ในการจัดฝกอบรมทักษะการเลนกีฬาฯ

4. คชจ.ในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นฯ

42,300.00

301,938.63

40,800.00

98,471.81

ป 2560

1. คชจ.ในการสงเสริมสุขภาพและออกกําลังกายฯ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ป 2559

-

-

16,900.00

97,170.00

40,200.00

359,766.00

ป 2561

รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-

-

29,900.00

100,000.00

42,900.00

437,813.70

ป 2562

-

-

50,000

100,000 -

50,000

300,000

ป 2563

-

-

-

100.00

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

50,000

-

50,000

300,000

ป 2564
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69,640.00
55,345.00
32,650.00
106,038.50
148,570.00
322,710.00
99,865.00
896,457.50
3,414,040.48

39,134.00
49,945.00
61,850.00
111,314.45

40,000.00
298,461.00
86,674.00
รวมคาวัสดุ 737,334.45
รวมงบดําเนินงาน 4,520,333.57

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

61,639.00

2,517,582.98

รวมคาใชสอย 3,782,999.12
49,956.00

372,548.35

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

153,759.31

100,000.00

100,000.00

8. คชจ.ในการฝกอบรมการบริหารและใหบริการ

สนามกีฬา อบจ.ตาก

1,356,296.00

-

447,400.00

1,200,550.00

ป 2560

7. คชจ.ในการจัดการแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ

6. คชจ.ในการแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ระดับอําเภอฯ

ป 2559

107,100.00
213,459.00
82,190.00
688,756.60
3,611,680.45

139,519.60

22,150.00

38,127.00

49,281.00

36,930.00

2,922,923.85

145,580.85

181,100.00

1,033,380.00

1,048,827.00

ป 2561

รายจายจริง

76,480.00
421,676.00
34,730.00
934,102.50
3,647,430.82

151,535.50

85,332.00

86,200.00

35,656.00

42,493.00

2,713,328.32

161,630.62

200,000.00

844,555.00

896,529.00

ป 2562

150,000
310,500 125,000
1,015,500
4,065,500 -

200,000

80,000

50,000

50,000

50,000

3,050,000 -

200,000

250,000 -

1,100,000 -

1,000,000

ป 2563

3.38
23.58
7.64

-

-

400.00

100.00

-

18.03

-

100.00

18.18

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

150,000
300,000
125,000
1,255,000
3,755,000

200,000

80,000

250,000

100,000

50,000

2,500,000

200,000

-

900,000

1,000,000

ป 2564
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3. เครื่องไดโว ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ตัว

-

-

-

-

2. เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง ขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา

จํานวน 2 ตัว

-

-

-

-

70,000.00
81,000.00
13,200.00
525,000.00
-

88,000.00

ป 2560

1. เครื่องปมน้ําพรอมอุปกรณตอพวง จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑการเกษตร

7. ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 4 หลัง

6. เครื่องดูดฝุน จํานวน 1 ตัว

5. เกาอี้พลาสติก ขนาด 40x38x80 ซม. จํานวน 744 ตัว

4. เกาอี้พลาสติก ขนาด 40x36x80 ซม. จํานวน 60 ตัว

3. โตะอเนกประสงค จํานวน 30 ตัว

2. เครื่องพิมพบัตรพลาสติกแบบหนาเดียว จํานวน 1 เครื่อง

ขนาด 36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง

1. เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

ป 2559

-

20,000.00

149,500.00

-

14,000.00
-

ป 2561

รายจายจริง
ป 2562

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

100.00

-

-

100.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

20,000

-

-

32,000

ป 2564
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-

-

4. จักรยานเอนปน จํานวน 2 ชุด

5. เครื่องชิทอัพ จํานวน 4 ชุด

6. ลูวิ่งไฟฟา จํานวน 3 ชุด

350,000.00

-

-

3. จักรยานนั่งตรงปน จํานวน 2 ชุด

รวมคาครุภัณฑ 1,602,200.00

-

-

-

825,000.00

2. ชุดดัมเบล จํานวน 1 ชุด

1. ชุดออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 10 ชุด

ครุภัณฑกีฬา

1. เลื่อยยนต (เลื่อยโซ) จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

3. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง

-

-

-

2. เครื่องกรองน้ําสแตนเลส จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑโรงงาน

-

350,000.00

-

-

ป 2560

1. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่อง

ครุภัณฑงานบานงานครัว

1. หมอแปลงไฟฟาขนาดไมนอยกวา 250 KVA จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ป 2559
-

365,710.00

-

-

-

-

98,800.00

-

13,910.00

22,000.00

-

47,500.00

ป 2561

รายจายจริง
ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,100,000.00

-

400,000 -

400,000 -

300,000 -

ป 2563

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

100.00

100.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

679,500

480,000

-

-

-

-

-

-

-

100,000

47,500

ป 2564
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1. ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องสระวายน้ํา

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

4. กอสรางถนน คสล. ขางสนามเทนนิส

ขนาด 240 เควีเอ จํานวน 1 จุด ภายในสนามกีฬา

3. คาขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟา

2. ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางภายในสนามกีฬาเทนนิส

1. ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางภายในสนามกีฬา

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

อะคลิลิกพรอมตีเสนสนามฯ

4. คาติดตั้งพื้นยางสังเคราะหเคลือบดวยสาร

ที่จอดรถภายในสนามกีฬา

3. คากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับเปน

2. กอสรางอาคารบริการสนามเทนนิส

การกีฬาพรอมอุปกรณ จํานวน 1 แหง

1. กอสรางอาคารศูนยฟตเนสและวิทยาศาสตร

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

740,000.00

440,000.00

1,439,150.00
-

-

-

986,557.76

6,539,939.00

ป 2559

-

-

-

-

1,000,000.00
1,240,000.00

570,524.00

999,000.00

ป 2560

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

-

-

-

-

ป 2562

-

-

-

-

-

-

-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
ป 2564

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

8,726,564.48

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 16,668,180.33

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

400,000.00

400,000.00

รวมงบอุดหนุน

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

4,912,524.00

-

-

5. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเปตอง

รวมงบลงทุน 11,747,846.76

-

-

4. ปรับปรุงซอมแซมหลังคาโรงพละศึกษา 1000 ที่นั่ง

4,562,524.00

454,000.00

-

3. คาปรับปรุงสนามกีฬาวูดบอลโดยการปูหญานวลนอย

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 10,145,646.76

299,000.00

-

ป 2560

2. คาปรับปรุงซอมแซมอาคารอัฒจันทรสนามฟุตบอล

ป 2559
-

-

370,000.00

5,377,390.45

400,000.00

400,000.00

400,000.00

1,365,710.00

1,000,000.00

-

1,000,000.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

-

4,437,430.82

400,000.00

400,000.00

400,000.00

390,000.00

390,000.00

390,000.00

ป 2562
-

-

-

6,565,500 -

400,000

400,000

400,000

2,100,000

1,000,000

-

1,000,000 -

ป 2563

-

3.52

-

-

-

3.79

50.00

-

100.00

-

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

6,334,500

400,000

400,000

400,000

2,179,500

1,500,000

-

-

-

1,500,000

ป 2564
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460,000.00

523,000.00

799,890.00

782,930.00

8. คชจ.ในการฝกอบรมสงเสริมใหความรู

ธรรมศึกษา บาลีศึกษาฯ

10. คชจ.ในการอบรมสงเสริมใหความรู

กลุมชาติพันธุตางๆ

9. คชจ.ในการฝกอบรมพัฒนาเครือขายวัฒนธรรมของ

384,215.00

559,680.00

399,970.00

15,000.00

20,400.00

7. คชจ.ในการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาฯ

299,880.00

315,000.00

220,000.00

6. คชจ.ในการรวมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

ดานการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธฯ

156,000.00

200,000.00

120,000.00

2,977,612.46

3,529,442.38
-

35,000.00

99,750.00

180,664.40

667,148.00

5. คชจ.ในการรวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต

4. คชจ.ในการรวมสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุฯ

3. คชจ.ในการรวมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุฯ

2. คชจ.ในการจัดงานตากสินฯ

1. คชจ.ในการศึกษาวิเคราะหวิจัยฯ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ป 2560

ป 2559

564,460.00

395,390.00

799,120.00

15,000.00

305,000.00

250,000.00

90,000.00

310,000.00

3,278,211.79

98,990.00

1,290,665.00

ป 2561

รายจายจริง

284,260.00

754,080.00

399,855.00

23,500.00

285,000.00

230,000.00

67,000.00

297,000.00

3,078,767.81

99,000.00

3,033,191.14

ป 2562

300,000

780,000 -

400,000 -

50,000

300,000 -

250,000 -

90,000 -

120,000

6,400,000

100,000

1,500,000 -

ป 2563

-

3.85

100.00

-

50.00

20.00

100.00

83.33

-

-

36.67

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

300,000

750,000

-

50,000

150,000

200,000

-

220,000

6,400,000

100,000

950,000

ป 2564

130

ปราชญชาวบานฯ

19. คชจ.ในการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพเครือขาย

และภูมิปญญาทองถิ่นฯ

18. คชจ.ในการจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน

สรงน้ําศาลหลักเมืองเกาจังหวัดตาก

17. คชจ.ในการสืบสานประเพณีบวงสรวงและ

พิธีกรรมทางดานศาสนกิจฯ

16. คชจ.ในการจัดอบรมพัฒนาทักษะและ

การปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต

15. คชจ.ในการจัดอบรมสงเสริมใหความรูดาน

การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามฯ

14. คชจ.ในการจัดอบรมสงเสริมใหความรูดาน

ชนเผาเครือไต จ.ตาก

13. คชจ.ในการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผาปกาเกอญอ จ.ตาก

12. คชจ.ในการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผามง จ.ตาก

11. คชจ.ในการรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

75,368.00

1,980.00

50,000.00

774,740.00

179,940.00

91,500.00

50,000.00

92,782.00

4,130.00

50,000.00

574,905.00

174,210.00

98,210.00

50,000.00

196,498.00

280,000.00

778,375.00
304,065.00

ป 2560

ป 2559

-

-

47,075.00

575,819.00

165,066.00

136,000.00

100,000.00

449,970.00

749,125.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

50,000.00

299,440.00

82,800.00

143,440.00

-

400,000.00

579,750.00

ป 2562

-

-

50,000

300,000

100,000

150,000

-

400,000

650,000 -

ป 2563

-

-

-

-

100.00

-

-

-

7.69

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

50,000

300,000

200,000

150,000

-

400,000

600,000

ป 2564
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-

-

-

-

-

8,968,498.86
8,968,498.86

-

-

-

1,329,500.00

-

99,447.00

71,240.00

รวมคาใชสอย 9,103,973.38
รวมงบดําเนินงาน 9,103,973.38

งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

25. โครงการสืบสาน รักษา ตอยอด และสนับสนุนการดําเนิน

ความหนาว)

24. คชจ.โครงการจัดงานฤดูหนาว (อุนไอรักคลาย

และวัฒนธรรม

23. คชจ.ในการจัดฝกอบรมดานประเพณีศิลปะ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

22. คชจ.ในการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนสมเด็จ

และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตาก

21. คชจ.ในการจัดฝกอบรมเครือขายวัฒนธรรม

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นฯ

20. คชจ.ในการจัดฝกอบรมถายทอดศิลปะ

ป 2560

ป 2559

10,281,891.79
10,281,891.79

-

-

-

-

192,825.00

99,175.00

ป 2561

รายจายจริง

10,746,993.05
10,746,993.05

-

94,785.10

265,165.00

-

199,634.00

80,325.00

ป 2562

12,840,000 12,840,000 -

-

300,000 -

300,000

-

200,000

100,000

ป 2563

9.89
9.89

100.00

100.00

-

-

25.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

11,570,000
11,570,000

100,000

-

300,000

-

250,000

100,000

ป 2564
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-

รวมงบลงทุน

ป 2560

-

-

-

1,986,200.00 1,999,202.50
รวมเงินอุดหนุน 1,986,200.00 1,999,202.50
รวมงบอุดหนุน 1,986,200.00 1,999,202.50
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 11,090,173.38 10,967,701.36

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

-

-

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

1. โครงการจัดทําหองประวัติศาสตรพระบาทสมเด็จ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบลงทุน

ป 2559

2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
12,781,891.79

500,000.00

500,000.00

500,000.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
12,746,993.05

ป 2562

-

-

-

2,000,000
2,000,000
2,000,000
14,840,000 -

ป 2563

8.56

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

2,000,000
2,000,000
2,000,000
13,570,000

ป 2564

133

-

50,000.00

7. คชจ.ในการจัดงานวันอนุรักษชางไทย

9. คชจ.ในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก

37,532.00

215,095.00

499,818.00
2,393,303.00

495,000.00

-

6. คชจ.ในโครงการรถไฟนําเที่ยว

รองรับสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5. คชจ.ในการฝกอบรมดานบริการทองเที่ยว

4. คชจ.ในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว จ.ตาก

3. คชจ.ในการอนุรักษกลวยไม "ขี่เสือชมชาง"

2. คชจ.ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว จ.ตาก

มวยคาดเชือกงานตากสินฯ

1. คชจ.ในการจัดกิจกรรมมวยไทยและ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

ป 2559

-

534,744.00

78,625.00

-

112,565.00

-

496,000.00

ป 2560

-

490,000.00

80,000.00

828.18

136,299.00

-

420,000.00

ป 2561

รายจายจริง

-

-

-

129,420.00

100,000.00
295,000.00

415,000.00

828.18

ป 2562

-

-

-

150,000 -

100,000
-

500,000

380,000

ป 2563

-

-

-

100.00

100.00
-

-

52.63

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

200,000
-

500,000

580,000

ป 2564
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ธารารักษ ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก

1. กอสรางลานแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณน้ําตก

-

997,000.00

1,327,245.41

รวมงบดําเนินงาน 3,708,724.00

-

16,402.50
16,402.50

-

17,976.00
17,976.00

รวมคาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบลงทุน

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาวัสดุ

1,310,842.91

2,153.91

-

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม

รวมคาใชสอย 3,690,748.00

-

-

12. คชจ.โครงการนวัตกรรมการจัดการทองเที่ยวชุมชน

86,755.00

-

-

-

ป 2560

11. คชจ.ในการฝกอบรมมัคคุเทศกคืนถิ่น

ทองเที่ยวจังหวัดตาก

10. คชจ.ในการจัดนิทรรศการสงเสริมการ

ป 2559
-

-

1,273,355.38

52,163.20

33,500.00

18,663.20

1,221,192.18

3,500.00

-

90,565.00

ป 2561

รายจายจริง

-

1,172,807.45

10,273.58

10,273.58

-

1,162,533.87

71,574.69

-

122,711.00

28,000.00

ป 2562

-

1,560,000.00

80,000.00

50,000

30,000

1,480,000

50,000

-

150,000 -

150,000 -

ป 2563

-

3.21

-

-

-

3.38

-

100.00

100.00

100.00

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

1,610,000.00

80,000.00

50,000

30,000

1,530,000

50,000

200,000

ป 2564
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900,000.00
2,173,355.38
20,332,637.62

150,000.00

รวมงบอุดหนุน 7,281,845.00

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 11,910,569.00 2,474,245.41
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 39,668,922.71 22,168,511.25

900,000.00

150,000.00

รวมเงินอุดหนุน 7,281,845.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

150,000.00

100,000.00

150,000.00

-

3,000,000.00

เงินอุดหนุนสวนราชการ

-

-

-

-

650,000.00

ป 2561

150,000.00

-

997,000.00

4,131,845.00

920,000.00

รวมงบลงทุน

-

-

997,000.00

ป 2560

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

920,000.00

-

920,000.00

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

3. ปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวเสนทางตาก - แมสอด

ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณศาลสมเด็จพระเจา

2. คาปรับปรุงซอมแซมถนนผิวทาง

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

-

5,602,687.45
22,787,111.32

4,429,880.00

4,429,880.00

200,000.00

100,000.00

4,129,880.00

ป 2562
-

8,860,000 30,265,500 -

4,800,000 -

4,800,000 -

200,000 -

150,000

4,450,000 -

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000 -

ป 2563

46.28
18.51

34.38

34.38

100.00

100.00

35.96

-

-

100.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

4,760,000
24,664,500

3,150,000

3,150,000

-

300,000

2,850,000

ป 2564
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ไดเงิน 1 แสนบาท

2. คชจ.ในการภูมิปญญาไทยทํานา 1 ไร

จากสารพิษ

1. คชจ.ในการสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

งานสงเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

219,785.00

230,587.50

-

ป 2559

-

212,180.00

449,290.00

ป 2560

รายจายจริง

91,240.00

213,735.00

76,000.00

ป 2561

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-

57,800.00

147,111.50

ป 2562

-

150,000 -

250,000 -

ป 2563

33.33

100.00

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

100,000

ป 2564
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90,110.00

6. คชจ.ในการสงเสริมและพัฒนาการปลูกมัน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

150,000.00
1,102,981.00

150,000.00

รวมงบอุดหนุน

รวมงานสงเสริมการเกษตร 1,450,544.50

150,000.00

150,000.00

150,000.00

รวมเงินอุดหนุน

150,000.00

-

952,981.00

รวมงบดําเนินงาน 1,300,544.50

-

952,981.00

-

-

199,935.00

-

รวมคาใชสอย 1,300,544.50

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

การแปรรูปอาหาร

7. คชจ.สงเสริมเกษตรกรดานการประมงและ

-

199,010.00

5. คชจ.ในการจัดงานวันเกษตรแฟร

สําปะหลัง

419,704.00

91,576.00

141,348.00

4. คชจ.ในการสงเสริมการเพาะเห็ดและการแปรรูป

การเกษตรยั่งยืน

3. คชจ.ในการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อ

ป 2560

ป 2559

รายจายจริง

800,820.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

-

650,820.00

650,820.00

-

-

198,400.00

-

71,445.00

ป 2561

882,729.50

150,000.00

150,000.00

150,000.00

-

732,729.50

732,729.50

60,418.00

420,200.00

47,200.00

ป 2562

1,000,000 -

350,000 -

350,000 -

150,000

200,000 -

650,000.00 -

650,000.00 -

100,000 -

-

-

-

150,000 -

ป 2563

58.00

57.14

57.14

-

100.00

58.46

58.46

30.00

-

-

-

33.33

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

420,000

150,000

150,000

150,000

-

270,000

270,000

70,000

-

-

-

100,000

ป 2564
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พระราชา

10. คชจ.โครงการธนาคารน้ําใตดินตามศาสตร

มาจากพระราชดําริฯ

9. คชจ.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง

8. คชจ.ในการอนุรักษดิน น้ํา ปา

7. คชจ.ในการปลูกตนไม

6. คชจ.ในการฝกอบรมเครือขายปาชุมชน จ.ตาก

5. คชจ.ในการฝกอบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษฯ

4. คชจ.ในการประกวดปาชุมชน

458,614.00
90,621.00
-

173,195.00

-

-

1,516,145.00

1,648,280.00

-

139,045.00

-

-

297,150.00

ป 2560

187,350.00

-

98,430.00

2. คชจ.โครงการกลาไมเพื่อการอนุรักษฯ

3. คชจ.ในโครงการศาสตรพระราชาอนุรักษฯ

398,281.00

1. คชจ.ในการสรางฝายชะลอน้ํา

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

ป 2559

รายจายจริง

-

-

-

563,325.00
99,525.00
198,598.00

919,153.00

130,220.00

198,700.00

ป 2561

-

-

-

377,225.00

66,657.00
29,850.00

418,935.00

75,550.00

189,990.00

ป 2562

-

-

-

200,000

100,000

200,000
100,000

450,000 -

150,000 -

ป 2563

-

-

-

11.11

100.00

-

-

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

200,000

100,000

200,000
100,000

400,000

ป 2564
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รวมคาครุภัณฑ

150,000.00
2,651,575.00
3,754,556.00

250,000.00

รวมงบอุดหนุน

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 2,755,536.00

รวมแผนงานการเกษตร 4,206,080.50

150,000.00

250,000.00

150,000.00

-

-

รวมเงินอุดหนุน

250,000.00

-

-

2,501,575.00

รวมงบดําเนินงาน 2,505,536.00

2,501,575.00

-

ป 2560

รวมคาใชสอย 2,505,536.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

- เครื่องพนลมอเนกประสงค

ครุภัณฑการเกษตร

คาครุภัณฑ

งบลงทุน

กับวิถีแหงความพอเพียง

11. คชจ.โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํา

ป 2559

รายจายจริง

2,954,441.00

2,153,621.00

-

-

-

-

-

2,153,621.00

2,153,621.00

44,100.00

ป 2561

2,647,236.50

1,764,507.00

-

-

-

318,000.00

318,000.00

1,446,507.00

1,446,507.00

288,300.00

ป 2562
-

2,200,000 -

1,200,000 -

-

-

-

-

-

1,200,000 -

1,200,000 -

ป 2563

35.45

16.67

-

-

-

-

-

16.67

16.67

-

ยอดตาง(%)

ประมาณการ
-

1,420,000

1,000,000

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

ป 2564
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รายจายตามขอผูกพัน

สํารองจาย

ดานสถานีขนสง

รวมงบกลาง

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ

41,713,469.33

1,308,663.65

942,000.00

779,000.00

40,670,205.51

1,321,751.15

-

1,351,900.00

-

1,154,251.00

1,207,912.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

-

2,716,903.36

3,604,493.68

คาชําระดอกเบี้ย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

34,125,400.00

33,871,400.00

ป 2560

คาชําระหนี้เงินตน

งบกลาง

งานงบกลาง

แผนงานงบกลาง

ป 2559

ป 2561

38,644,034.26

441,169.84

-

1,142,500.00

-

1,133,370.00

1,936,236.22

33,990,758.20

รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

35,420,532.71

302,000.00

-

1,555,000.00

51,770.00

1,296,918.00

1,062,444.71

31,152,400.00

ป 2562

39,433,600 -

978,000

10,000,000

1,539,200 -

150,000

1,800,000

2,200,000 -

22,766,400 -

ป 2563

28.64

68.71

-

11.07

-

-

46.82

47.29

ยอดตาง(%)

ประมาณการ

28,138,800

1,650,000

10,000,000

1,368,800

150,000

1,800,000

1,170,000

12,000,000

ป 2564
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45,821,186.49
45,821,186.49

รวมงานงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

รวมทุกแผนงาน 345,418,658.16

4,107,717.16

รวมบําเหน็จบํานาญ

พนักงานจางเสียชีวิตระหวางการปฏิบัติหนาที่ฯ

-

42,902,185.02
42,902,185.02

4,258,150.76

27,000.00

906,398.76

304,368.00

3,020,384.00

ป 2561

415,464,430.47 419,788,007.16

45,242,687.77
45,242,687.77

4,572,482.26

-

1,281,881.34

813,961.80

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

เงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา

304,368.00

2,986,232.92

304,368.00

2,989,387.36

ป 2560

เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ

สวนทองถิ่น (กบท.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

บําเหน็จ/บํานาญ

ป 2559

รายจายจริง

405,399,327.34

39,965,262.27
39,965,262.27

4,544,729.56

375,630.00

844,731.56

304,368.00

3,020,000.00

ป 2562

9.77
9.77
-

520,000,000

146.90

100.00

65.55

-

189.38

ยอดตาง(%)

44,183,600 44,183,600 -

4,750,000

200,000

950,000

350,000

3,250,000

ป 2563

ประมาณการ

520,000,000

39,866,480
39,866,480

11,727,680

400,000

1,572,740

350,000

9,404,940

ป 2564
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คาใชจายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจายจากเงินรายไดรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1) เงินเดือน (ขาราชการสวนทองถิ่น)

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

48,110,400

บาท

(2) เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (ขาราชการสวนทองถิ่น)

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

1,318,800

บาท

(3) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

1,178,600

บาท

(4) เงินคาจางประจํา

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

1,010,520

บาท

(5) เงินคาจางชั่วคราว (คาตอบแทนพนักงานจาง)

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

32,167,660

บาท

(6) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับคาจางชั่วคราว

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

1,517,170

บาท

(7) คาเชาบาน

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

600,000

บาท

(8) คาชวยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

500,000

บาท

(9) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

350,000

บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

1,820,000

บาท

(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

155,000

บาท

(12) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ (กบท.)

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

9,448,480

บาท

(13) เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

1,572,740

บาท

(14) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

2,500,000

บาท

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

400,000

บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

102,649,370

บาท

แก อปท.
(15) เงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานจางหรือผูมีสิทธิไดรับตามกฏหมายขององคการ

บริหารสวนจังหวัดตาก ที่เสียชีวิตระหวางรับราชการ

หมายเหตุ คิดเปนรอยละ 19.74 ของรายจายที่ตั้งจายจากเงินรายไดรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อา ภอ มืองตาก จังหวัดตาก
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 520,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

63,071,180 บาท

งบบุคลากร

รวม

30,720,280 บาท

รวม

10,297,080 บาท

งิน ดือนนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก อบจ. เดือนละ 55,530 บาท และ
รองนายก อบจ. จํานวน 2ตําแหนงๆ ละ 30,540 บาทตอเดือน
จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

จานวน

1,399,320 บาท

งินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบจ.
เดือนละ 10,000 บาท รองนายกอบจ. จํานวน 2 ตําแหนงๆ
ละ 7,500 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด
อบจ.)

จานวน

300,000 บาท

งินค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบจ. เดือนละ
10,000 บาท รองนายก อบจ. จํานวน 2 ตําแหนงๆ ละ 7,500
บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

จานวน

300,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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งิน ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายก อบจ. จํานวน 3 ตําแหนงๆ
ละ 19,440 บาทตอเดือน และเงินเดือนที่ปรึกษานายก อบจ.
จํานวน 2 ตําแหนงๆ ละ 13,880 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ.)

1,032,960 บาท

งินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา อบจ. เดือน
ละ 30,540 บาท รองประธานสภา อบจ. จํานวน 2 ตําแหนงๆ
ละ 24,990 บาท สมาชิกสภา อบจ. จํานวน 27 ตําแหนงๆ
ละ 19,440 บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภาอบจ.)

จานวน

7,264,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ อบจ. พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 43 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ. จํานวน 19 อัตรา 7,714,340 บาท,
กองกิจการสภาอบจ.จํานวน 9 อัตรา 3,654,860 บาท, กองการ
เจาหนาที่ จํานวน 12 อัตรา 3,937,600 บาท และหนวยตรวจ
สอบภายใน จํานวน 3 อัตรา 778,700 บาท)

รวม

20,423,200 บาท

จานวน

16,085,500 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ อบจ.
ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก เรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 ไดแก ตําแหนงปลัด อบจ. จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 10,000 บาท ตอเดือน ตําแหนงรองปลัด อบจ. จํานวน 2
อัตราๆ ละ 5,600 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน ตําแหนง
หัวหนาสํานักปลัด อบจ. ตําแหนงผูอํานวยการกองกิจการสภา
อบจ. ตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ จํานวน 3 อัตราๆ
ละ 5,600 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน คาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ตําแหนงชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 3,500 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน เงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวใหแกขาราชการ อบจ. เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
หรือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
และเงินเพิ่มอื่น ๆ ใหแกขาราชการ อบจ. ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ. 424,300 บาท และ กองกิจการสภา อบจ.
109,200 บาท และกองการเจาหนาที่ 67,200 บาท)

600,700 บาท
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งินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดที่ไดรับเงินประจําตําแหนง ไดแก ตําแหนงปลัด อบจ.
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาท ตอเดือน รองปลัด
อบจ.จํานวน 2 อัตราๆ ละ 5,600 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
หัวหนาสํานักปลัด อบจ. ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือนและตําแหนงหัวหนาฝาย จํานวน 8
อัตราๆ ละ 1,500 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักปลัด อบจ. 375,600 บาท, กองกิจการสภา อบจ.
103,200 บาท, และกองการเจาหนาที่ 121,200 บาท)

600,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 21 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ.จํานวน 17 อัตรา 2,333,900 บาท และกอง
กิจการสภา อบจ.จํานวน 3 อัตรา 448,800 บาท และกองการ
เจาหนาที่ จํานวน 1 อัตรา 112,800 บาท)

จานวน

2,895,500 บาท

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

241,500 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มอื่นๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง จานวน 21 อัตรา จานวน12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (สานักปลัด อบจ.จานวน 17 อัตรา 184,400 บาท และ
กองกิจการสภา อบจ. จานวน 3 อัตรา 33,100 บาท และกองการ
จ้าหน้าที่ จานวน 1 อัตรา 24,000 บาท)

148
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

28,091,300 บาท

รวม

3,385,000 บาท

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
จานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะ
กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสรางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก หรือเงินรางวัลแกคณะกรรมการหรือ
กรรมการ ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบเปลี่ยนสาย
งาน สอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเปนขาราชการ หรือการคัด
เลือกลูกจางประจํา การสรรหาพนักงานจาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เงินรางวัลหรือคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบสวน
ความผิดเกี่ยวกับวินัยฯ คาเงินรางวัลการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
(เงินโบนัส) ใหแกขาราชการ อบจ.ตาก ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางตามภารกิจเงินรางวัลหรือคาตอบแทนอื่นๆ และคาใช
จายอื่นๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุเกี่ยวกับ
การดําเนินการสอบ และอื่นๆฯลฯตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.2,600,000 บาท, กองกิจการสภา อบจ. 20,000 บาท
และกองการเจาหนาที่ 150,000 บาท)
ค่า บี้ยประชุม

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา อบจ. ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (กองกิจการสภา อบจ.)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางของ อบจ.ตาก ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักปลัด อบจ. 200,000 บาท, กองกิจการสภา
อบจ. 150,000 บาท, กองการเจาหนาที่ 200,000 บาท, และ
หนวยตรวจสอบภายใน 45,000 บาท)

2,770,000 บาท

20,000 บาท

595,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

21,626,300 บาท

001 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สานักปลัด อบจ.)
จานวน
เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร คากระดาษถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาใชจายในการจางเหมา
ทําความสะอาด คาใชจายในการจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
คาใชจายในการจางเหมาบริการ คาลงนามถวายพระพรใน
หนังสือพิมพ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ.)
002 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ (สํานักปลัด
จานวน
อบจ.)

3,590,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

740,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาเผยแพร
ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) หนาที่
82 ลําดับที่ 20 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)
003 โครงการจัดทาวารสาร อบจ.ตาก (สานักปลัด อบจ.)
จานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดทํา
วารสาร อบจ.ตาก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
งานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 245 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ.)

300,000 บาท

150
004 โครงการจัดทาแผ่นพับข่าว ความ คลื่อนไหว อบจ.ตาก (สานัก จานวน
ปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดทําแผน
พับขาวความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 245 ลําดับที่ 22 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

40,000 บาท

005 โครงการจัดทาหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
จานวน
(สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดทํา
หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของกับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
หนาที่ 83 ลําดับที่ 23 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

300,000 บาท

006 โครงการจัดทาค่มือแนะนา อบจ.ตาก (สานักปลัด อบจ.)
จานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดทําคูมือ
แนะนําองคการบริหารสวนจังหวัดตากและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 246 ลําดับที่ 24 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

007 โครงการจัดทาสื่อวีดีทัศน์บรรยายสรุป (สานักปลัด อบจ.)
จานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดทําสื่อ
วีดีทัศนบรรยายสรุป และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
งานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 246 ลําดับที่ 25 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

151
008 โครงการจัดทาปายประชาสัมพันธ์ (คัต อาท์) (สานักปลัด อบจ.) จานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางเหมาจัด
ทําปายคัตเอาทไวนิลประชาสัมพันธผลงานกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก วันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหา
กษัตริย และเหตุการณปจจุบันตามที่รัฐบาลสั่งการ ตลอดทั้งปและ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับงานนี้ เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 246
ลําดับที่ 26 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)
009 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองกิจการสภา อบจ.)

668,800 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและ ผยแพร่ ค่าสมัคร ป็นสมาชิกวารสารอื่นๆ และค่าจ้าง
หมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองกิจการ
สภา อบจ.)
010 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการ จ้าหน้าที่)
จานวน

149,600 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและ ผยแพร่ ค่าจ้าง หมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (กองการ จ้าหน้าที่)
011 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
จานวน

500 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ ค่า ช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและ ผยแพร่ ค่าจ้าง หมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

152
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก การประชุมราชการภายในหนวย
งานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยหรือคําสั่งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภา
ทองถิ่นตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด การประชุมระหวางองคการบริหารสวน
จังหวัดตากกับหนวยการปกครองทองถิ่นอื่น หรือการประชุม
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดตากกับสวนราชการ หนวยงาน
อื่นของรัฐหรือเอกชน และการประชุมอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ.300,000 บาท, และกองการเจาหนาที่ 10,000
บาท)

310,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
001 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานตามหลักกิจการบ้าน มืองที่ดี จานวน
(สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คายานพาหนะ คาเชา
สถานที่อบรม คาปายโครงการ คาจัดดอกไมพิธีเปด-ปด คาวัสดุ
อุปกรณ/เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 244
ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

150,000 บาท

153
002 โครงการฝึกอบรมหลักสตรการพัฒนาทักษะด้าน ทคโนโลยี
จานวน
สารสน ทศสาหรับการทางาน (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ
คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาจัดดอกไมพิธีเปด-ปดคาเชาสถาน
ที่อบรม คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาวัสดุอุปกรณและเครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝกอบรมเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 81
ลําดับที่ 19 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

50,000 บาท

003 ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ทั้งในราชอาณาจักร และ จานวน
นอกราชอาณาจักรของนายก อบจ. รองนายก อบจ. ลขานุการ
นายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. ข้าราชการ ลกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของ อบจ.ตาก ข้าราชการอื่น ๆ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น และบุคคลผ้ที่
ช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับ อบจ.ตาก (สานักปลัด อบจ.)

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่าลงทะ บียน ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทาง
ด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จา ป็นหรือ กี่ยวข้องสาหรับงานนี้ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติมหรือหนังสือสั่ง
การกาหนด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด อบจ.)

154
004 โครงการการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก (กองกิจการสภา อบจ.)

จานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ และผูชวย
เหลือ กกต.อบจ.ตาก ผอ.กกต.อบจ.ตาก คานํ้ามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาขน
หีบบัตรและคาพิมพบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาลวงเวลาสําหรับเจาหนาที่ในการรับแจง
เหตุไมไปใชสิทธิ์เลือกตั้งและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
สําหรับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 75 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการ
สภา อบจ.)
005 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาองคการ จานวน
บริหารสวนจังหวัดตาก (กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คายาน
พาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาจางเหมาจัด
สถานที่ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 238 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองกิจการสภา อบจ.)

10,000,000 บาท

400,000 บาท
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006 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก และผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ
ของ อบจ.ตาก (กองกิจการสภา อบจ.)

จานวน

พื่อจ่าย ป็น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่าลงทะ บียน ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทาง
ด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จา ป็นหรือ กี่ยวข้องสาหรับงานนี้ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติมหรือหนังสือสั่ง
การกาหนด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองกิจการสภา อบจ.)
007 โครงการบริหารจัดการศนย์ ครือข่าย พื่อแก้ไขปัญหาและส่ง จานวน
สริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก (กองแผนและงบประมาณ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพและคาใช
จายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) อบจ.ตาก หนาที่ 237
ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

550,000 บาท

50,000 บาท
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008 โครงการปฐมนิ ทศข้าราชการ ลกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
อบจ.ตาก (กองการ จ้าหน้าที่)

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฯ ช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าง หมาจัดและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จา ป็นในการฝึกอบรม ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ตาก หน้าที่ 239 ลาดับ
ที่ 11 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองการ จ้าหน้าที่)
009 โครงการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม และเชิดชูเกียรติ
จานวน
“คนดี ศรี อบจ.” ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
(กองการเจาหนาที่)

50,000 บาท

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาจัด
และตกแตงสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ และคาใช
จายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 77 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการเจาหนาที่)
010 โครงการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (กอง จานวน
การ จ้าหน้าที่)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดและตกแตง
สถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาที่พัก คาปายโครงการ
คาของที่ระลึก คาจางเหมารถ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝก
อบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 21 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการเจาหนาที่)

400,000 บาท
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011 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความร้ ศักยภาพและทักษะด้านการ จานวน
ปฏิบัติงานของ บุคลากร อบจ.ตาก (กองการ จ้าหน้าที่)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาจางเหมาจัดและตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาปายโครงการ คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 79 ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการเจาหนาที่)

1,000,000 บาท

012 โครงการประชุมสัมมนาผ้บริหาร ข้าราชการ ลกจ้างประจา และ จานวน
พนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก (กองการ จ้าหน้าที่)

350,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฯ ช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าง หมาจัดและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จา ป็นในการฝึกอบรม ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ตาก หน้าที่ 243 ลาดับ
ที่ 17 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองการ จ้าหน้าที่)
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013 คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและ
จานวน
นอกราชอาณาจักร ของคณะกรรมการขาราชการ องคการบริหาร
สวนจังหวัด (ก.จ.จ.) ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง ของ
อบจ.ตาก ขาราชการอื่น ๆ เจาหนาที่ทองถิ่น และบุคคลผูชวยปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหกับ อบจ.ตาก (กองการเจาหนาที่)
พื่อจ่าย ป็น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่าลงทะ บียน ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทาง
ด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จา ป็นหรือ กี่ยวข้องสาหรับงานนี้ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติมหรือหนังสือสั่ง
การกาหนด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองการ จ้าหน้าที่)
014 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในราชอาณาจักร และ จานวน
นอกราชอาณาจักรของ ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง
ของอบจ.ตาก ขาราชการอื่น ๆ เจาหนาที่ทองถิ่นและบุคคลผูที่ชวย
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหกับ อบจ.ตาก (หนวยตรวจสอบภายใน)
เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาธรรมเนียมตางๆ
คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาของขวัญ คาพวงมาลัย ชอดอกไม
กระเชาดอกไม พวงมาลา พวงหรีด และคาใชจายอื่นที่จําเปนหรือ
เกี่ยวของสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมหรือหนังสือสั่งการกําหนด ตั้งจาย
จากเงินรายได (หนวยตรวจสอบภายใน)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและครุ
ภัณฑอื่นๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดตาง ๆ เครื่อง
ปรับอากาศเครื่องเสียง ยานพาหนะ ปายประชาสัมพันธ เครื่อง
พนยากําจัดยุง และทรัพยสินอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ. 1,100,000 บาท, กองกิจการสภา อบจ. 120,000
บาท, กองการเจาหนาที่ 100,000 บาท และหนวยตรวจสอบ
ภายใน 7,000 บาท)

300,000 บาท

70,000 บาท

1,327,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

3,080,000 บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟม ตรายาง คลิป ซอง กาว
ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ หนังสือพิมพ กาแฟ นํ้าตาล ครีมเทียม
นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักปลัด อบจ. 200,000 บาท,กองกิจการสภา อบจ.
100,000 บาท, กองการเจาหนาที่ 100,000 บาท และหนวยตรวจ
สอบภายใน 10,000 บาท)

410,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุภายในอาคารสํานักงาน และ
ภายนอกอาคารสํานักงาน ไดแก อุปกรณ และอะไหลเครื่องมือ
เครื่องใชไฟฟาและแสงสวาง หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา
ไฟราว ไฟประดับ และไฟอื่นๆ ขาหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต
สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับ
สัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟา พรอมขาหรือกานไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด
อบจ.150,000 บาท และกองการเจาหนาที่ 5,000 บาท)

155,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แกวนํ้าจานรอง
ไมกวาด นํ้ายาลางตาง ๆ ถังขยะ สบู นํ้าหอมดับกลิ่น สเปรยปรับ
อากาศ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ. 50,000
บาท และกองการเจาหนาที่ 5,000 บาท)

55,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง อุปกรณกอสราง เชน
ปูนซีเมนต หิน ทราย ทอนํ้าบาดาล ทอนํ้าและอุปกรณประปา
เสียม จอบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

จานวน

50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

350,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ช่น อะไหล่ วัสดุ
อุปกรณ์ของยานพาหนะ ยางนอก แบต ตอรี่ หัว ทียน ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจาก งินรายได้ (สานักปลัด อบจ.)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ.)

1,570,000 บาท

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
จานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สิ่งของ เครื่องมือ เครื่อง
ใชเกี่ยวกับงานโฆษณา เชน คาถาน คากระดาษโฟโต คาแบต
เตอรรี่ คาแผนเมมโมรี่การดสําหรับกลองถายรูประบบดิจิตอล
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฯลฯ ในการเผยแพรขาวสารของ
ทางราชการในกิจการของ อบจ. ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด
อบจ. 20,000 บาท, กองกิจการสภา อบจ. 20,000 บาท และ
กองการเจาหนาที่ 10,000 บาท)

50,000 บาท

วัสดุคอมพิว ตอร์
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล แฮนดี้ไดรฟ หัวพิมพหรือแทนพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เมาส เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ. 200,000
บาท, กองกิจการสภา อบจ. 100,000 บาท, กองการ
เจาหนาที่ 100,000 บาท และหนวยตรวจสอบภายใน 10,000 บาท)

410,000 บาท

วัสดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับ พลิง ช่น หัวฉีดน้าดับ พลิง ถังดับ
พลิง ท่อดดตัวหนอน สายส่งน้าดับ พลิง และอุปกรณ์ที่ กี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานดับ พลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานัก
ปลัด อบจ.)

จานวน

30,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

4,159,600 บาท

รวม

4,159,600 บาท

001 จัดซื้อ ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ จานวน
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทีย (สานักปลัด
อบจ.)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งหรือ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไมตํ่ากวา 40,000 บีทียูพรอมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 62,700 บาท เพื่อใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตากหนาที่ 29 ลําดับที่ 6(2) ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

62,700 บาท

002 จัดซื้อ ครื่องทาลาย อกสาร แบบตัดตรง (สานักปลัด อบจ.)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ
30 แผน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 62,200 บาท เพื่อใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก
หนาที่ 29 ลําดับที่ 6(4) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

62,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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003 จัดซื้อตูดานบนโลง ดานลางทึบ เปด – ปด (กองกิจการสภา
อบจ.)

จานวน

22,500 บาท

004 จัดซื้อต้ด้านบนโล่ง ด้านล่างทึบ ปิด – ปิด (กองการ จ้าหน้าที่) จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูดานบนโลง ดานลางทึบ เปด – ปด ขนาด
80x40x160 ซม. จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 7,500 บาท เพื่อใชใน
กิจการของกองการเจาหนาที่ โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตากหนาที่ 30 ลําดับที่ 6(6) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
เจาหนาที่)

7,500 บาท

005 จัดซื้อต้ด้านบนทึบ ด้านล่างทึบ ปิด – ปิด (กองการ จ้าหน้าที่) จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูดานบนโลง ดานลางทึบ เปด – ปด ขนาด
80x40x160 ซม. จํานวน 2 หลังๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน
15,000 บาท เพื่อใชในกิจการของกองการเจาหนาที่ โดยจัดซื้อ
ตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตากหนาที่ 30 ลําดับที่ 6(7) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
เจาหนาที่)

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูดานบนโลง ดานลางทึบ เปด – ปด ขนาด
80x40x160 ซม. จํานวน 3 หลังๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน
22,500 บาท เพื่อใชในกิจการของกองกิจการสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตากหนาที่ 30 ลําดับที่ 6(5)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
001 จัดซื้อรถยนตตรวจการณ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา
จานวน
2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ (สํานักปลัด อบจ.)
เพื่อจัดซื้อรถยนตตรวจการณ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,000
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตตเครื่องยนต
ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน เปนเงิน 1,570,000 บาท
เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 28 ลําดับที่ 3(1) ตั้ง
จายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

002 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 7 ที่นั่ง (ดี ซล) ปริมาตรกระบอกสบไม่ จานวน
ต่ากว่า 2,400 ซีซี (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจัดซื้อโดยสารขนาด 7 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่า
กวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน เปนเงิน 1,750,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 28 ลําดับที่ 3(2) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

1,570,000 บาท

1,750,000 บาท
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
001 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด
48 นิ้ว
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 48
นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,600 บาท เปนเงิน 35,200 บาท
เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นตํ่า 48 นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ
เพลง และภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 28 ลําดับที่ 2(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

จานวน

35,200 บาท
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002 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด
40 นิ้ว (หนวยตรวจสอบภายใน)
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 13,500 บาท เพื่อใชในกิจการ
ของหนวยตรวจสอบภายใน โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ระดับความละเอียดเปนความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นตํ่า 40 นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ
เพลง และภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 28 ลําดับที่ 2(3) ตั้งจายจากเงินรายได (หนวย
ตรวจสอบภายใน)

จานวน

13,500 บาท
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ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร่
001 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละ อียดไม่น้อย
กว่า 20 ล้านพิก ซล (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 20
ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 60,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล มีขนาดจอ LED
ไมนอยกวา 3 นิ้ว
- ความเร็วชัตเตอร 1/8000 วินาที
- ความยาวโฟกัส 28-70 มิลลิเมตร หรือมากกวา
- บันทึกภาพตอเนื่องไดที่ 5 ภาพ/วินาที หรือมากกวา
- ระบบโฟกัสอัตโนมัติ 11 จุด หรือมากกวา
- มีชองมองภาพ
- สามารถแสดงภาพกอนถายไดที่หนาจอมอนิเตอร
และสามารถใชระบบออโตโฟกัส ขณะแสดงภาพกอนหนาจอ
พรอมโหมดโฟกัสใบหนาหรือดีกวา
- บันทึกวีดีโอ แบบ full HD 100 p หรือมากกวา
- สื่อบันทึกขอมูล (หนวยความจํา) มีความจุ ไมนอยกวา
16 GB
- แบตเตอรี่ จํานวน 1 ชุด
- สามารถถายโอนขอมูลจากกลองไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรได
- มีเมนูภาษาไทย งายตอการใชงาน และรองรับภาษา
อื่นๆ
- มีกระเปาบรรจุกลอง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตากหนาที่ 28 ลําดับที่ 1(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

จานวน

60,000 บาท

167
002 จัดซื้อกล้องวิดีโอ (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจัดซื้อกลองวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 70,000 บาท
เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนกลองถายภาพวีดีโอแบบดิจิตอล ที่มีระบบ
เซนเซอรรับภาพแบบ Exmor R CMOS
- ระบบปองกันภาพสั่นไหว
- มีโปรเจคเตอรในตัวกลอง ที่สามารถฉายภาพในระดับ
ความสวางไมตํ่ากวา 25 lumems ครอบคลุมระยะไมนอยกวา
100 นิ้ว พรอมฟงกชั่นการเชื่อมตออุปกรณภายนอก
- สามารถซูมเลนสไมตํ่ากวา 12 เทา และซูมดิจิตอลไม
ตํ่ากวา 160 เทาเปนอยางนอย
- มีหนาจอแสดงขอมูลแบบสัมผัส ขนาดไมตํ่ากวา 3 นิ้ว
- มีหนวยความจําในตัวเครื่อง 50 GB หรือมากกวา
- สามารถบันทึกภาพนิ่งได ระดับความละเอียดไมตํ่า
กวา 6 ลานพิกเซล
- รองรับการบันทึกสัญญาณภาพเคลื่อนไหว ระดับ
1920 x 1080 พิกเซล ไดเปนอยางนอย
- มีอุปกรณในชุดประกอบดวย AC Adaptor ชุด
แบตเตอรี่ชารจ, HDML Micro Cable, สายตอ USB, SD CARD
ไมนอยกวา 16 GB กระเปาใสอุปกรณ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบจ.ตากหนาที่ 373
ลําดับที่ 1(3) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

จานวน

70,000 บาท

168
003 จัดซื้อกล้องบันทึกวิดีโอแบบติดตามตัว (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจัดซื้อกลองบันทึกวิดีโอแบบติดตามตัว จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 25,000 บาท เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- รองรับไฟลวีดีโอ ความละเอียดสูงสุดมากถึง 4K/
15fps, 2.7K/30fps, 1080P/60fps ในโหมดวีดีโอ และภาพนิ่ง
12 MP
- หนาจอ LCD แบบสัมผัส
- มี Auto Low Light สามารถปรับแสงตามสภาวะแสง
รองขางไดโดยอัตโนมัติ
- มีโหมด Night Photo + Night Lapse ปรับความ
สมดุลของแสงในเวลาที่แสงนอย
- สั่งงานกลองแบบไรสายได 2 ชองทาง Bluetooth/
Wifi และลงนํ้าไดลึกถึง 40 เมตร
- สื่อบันทึกขอมูล (หนวยความจํา) มีความจุไมนอยกวา
32 GB/45 MbpsU1
- มีอุปกรณชารจไฟ และอุปกรณมาตรฐานครบชุด
- มีกระเปาบรรจุกลอง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบจ.ตากหนาที่ 373
ลําดับที่ 1(5) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

จานวน

25,000 บาท

169
004 จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมือดึง (สานักปลัด อบจ.)
จานวน
เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมือดึง จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
13,000 บาท เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีขนาดเสนทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว
- กลองจอเปนเหล็ก ขาตั้งจอเปนแบบสามขา
- เนื้อจอติดแกนอลูมิเนียม และโครงสรางจอแข็งแรง
ทนทานตอการใชงานหนัก
- มีระบบล็อกจอ มีขอเกี่ยวจอ ปรับระดับจอใหเหมาะ
สมกับความสูงของสถานที่ใชงานและใชงานงาย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบจ.ตาก หนาที่ 373
ลําดับที่ 1(6) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

13,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
001 จัดซื้อ ครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สานักปลัด อบจ.)
จานวน
เพื่อจายเปนคาเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 9,500 บาท เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
- พรอมใบมีด
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก
หนาที่ 29 ลําดับที่ 5(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

9,500 บาท

170
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
001 จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับ ก็บข้อมลแบบภายนอก (External
จานวน
Storage) (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณสําหรับเก็บขอมูลแบบภายนอก
(External Storage) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 120,000 บาท
เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลภายนอก
(External Storage) ซึ่งสามารถทํางานในระบบ NAS (Network
– Attached Storage) ได
- มีสวนควบคุมอุปกรณ (Controller)
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hare Drive) ชนิด SATA หรือ
SAS หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 8 TB และมีความเร็วรอบ
ไมนอยกวา 5,400 รอบตอนาที จํานวนไมนอยกวา 8 หนวย
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ไดไมนอยกวา 8 หนวย
- สามารถทํางานแบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 34 ลําดับที่ 7(25) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

120,000 บาท

171
002 จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (สานักปลัด อบจ.) จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 จํานวน
1 เครื่อง เปนเงิน 130,000 บาท เพื่อใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจาก
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8
core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดย
เฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.1
GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวล
ผลแบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันไมนอยกวา 11 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดี
กวา มีขนาดไมนอยกวา 16 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ
SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอ นาที หรือ
ชนิด Solid State Drive หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
200 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
- มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 2
ชอง
- จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot
Swap จํานวน 2 หนวย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่5)
อบจ.ตาก หนาที่ 31 ลําดับที่ 7(7) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

130,000 บาท

172
003 จัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟา ขนาด 3 kVA (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA จํานวน 1
เครื่อง เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดย
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA (2,100
Watts)
- มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา
220+/-25% 195 – 245
- มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา
220+/-5% 215 – 225
- สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5
นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 31 ลําดับที่ 7(8) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

จานวน

32,000 บาท

173
004 จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์ จานวน
แม่ข่าย (Server) สาหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถกต้องตาม
กฎหมาย(สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับหนวยประมวลผลก
ลาง (CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 28,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคา
ทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 32 ลําดับที่ 7(9) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

28,000 บาท
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005 จัดซื้อระบบสานักงานอิ ล็กทรอนิกส์ (Smart Office) (สานัก จานวน
ปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart
Office) จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 130,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- ระบบ รับ – สง เอกสารอิเล็กทรอนิกส
- ระบบแฟมนําเสนอ
- ระบบงานสารบรรณกลาง
- ระบบงานสารบรรณหนวย
- ระบบขาวประชาสัมพันธ
- ระบบขาวประกวดราคา
- ระบบเว็บบอรด
- ระบบดาวนโหลด
- ระบบปฏิทินภารกิจ
- ระบบจัดเก็บเอกสาร
- ระบบจองหองประชุม
- ระบบจองยานพาหนะ
- ระบบขอความสวนตัว
- ระบบแจงเตือนผาน Line Notification
- ระบบลา
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก
หนาที่ 32 ลําดับที่ 7(10) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)
้

130,000 บาท
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006 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอ นกประสงค์ (Smart Card
จานวน
Reader) (กองการ จ้าหน้าที่)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart
Card Reader) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 3,500
บาท เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัด
ซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ
USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)
ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปน
อยางนอย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก
หนาที่ 33 ลําดับที่ 7(20) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการเจา
หนาที่)

3,500 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

100,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

100,000 บาท

001 โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของผ้รับบริการ
จานวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน จางองคกร
หรือสถาบันที่เปนกลางเพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ตาก
หนา 248ลําดับที่ 30 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

รายจ่ายอื่น
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

8,259,000 บาท

รวม

6,268,000 บาท

รวม

6,268,000 บาท

งิน ดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ อบจ. พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 16 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)

จานวน

5,362,600 บาท

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ อบจ.
ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก เรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 ไดแก ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวใหแกขาราชการ อบจ. เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
หรือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
และเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแกขาราชการ อบจ. ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)

จานวน

80,000 บาท

งินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองแผนและงบ
ประมาณ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท และหัวหนาฝาย
จํานวน 3 อัตราๆ ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

121,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง
จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผน
และงบประมาณ)

655,500 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

48,700 บาท

รวม

1,970,000 บาท

รวม

350,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

1,250,000 บาท

001 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองแผนและงบประมาณ)
จานวน
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มอื่นๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง จานวน 4 อัตรา จานวน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (กองแผนและงบประมาณ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะ
กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสรางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบ
ประมาณ)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบจ.ตาก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
001 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
จานวน
จังหวัดตาก (กองแผนและงบประมาณ)

300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา
ที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพและคาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 236 ลําดับที่
1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)
002 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชนคาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา
ที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพและคาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติมและเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 236
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

จานวน

100,000 บาท

179
003 โครงการประสานการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก (กอง จานวน
แผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชา
สถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้เปนไป
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
แกไขเพิ่มเติมและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) อบจ.ตาก หนาที่ 237 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)
004 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัดตาก (กองแผน
จานวน
และงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดจางทํา
ระบบขอมูลจังหวัดตาก คาพัฒนาดูแลปรับปรุงระบบฐานขอมูล
จังหวัดตาก คาใชจายในการจัดเก็บขอมูล คาใชจายในการจัด
ประชุม คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 21 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผน
และงบประมาณ)
005 คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและ
จานวน
นอกราชอาณาจักรของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางของ
อบจ.ตาก ขาราชการอื่นๆ เจาหนาที่ทองถิ่น และบุคคลผูที่ชวยปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหกับ อบจ.ตาก
พื่อจ่าย ป็น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่าลงทะ บียน ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทาง
ด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จา ป็นหรือ กี่ยวข้องสาหรับงานนี้ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติมหรือหนังสือสั่ง
การกาหนด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)

50,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและ
ครุภัณฑอื่นๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศและทรัพยสินอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและ
งบประมาณ)

จานวน

100,000 บาท

รวม

370,000 บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆเชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟม ตรายาง คลิป ซอง กาว ลวดเย็บ
กระดาษ ธงชาติ หนังสือพิมพ กาแฟ นํ้าตาล ครีมเทียม นํ้าดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
จานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สิ่งของ เครื่องมือ เครื่อง
ใชเกี่ยวกับงานโฆษณา เชน คาถาน คากระดาษโฟโต คาแบต
เตอรรี่ คาแผนเมมโมรี่การดสําหรับกลองถายรูประบบดิจิตอล
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฯลฯ ในการเผยแพรขาวสารของ
ทางราชการในกิจการของ อบจ. ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิว ตอร์
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล แฮนดี้ไดรฟ หัวพิมพหรือแทนพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เมาส เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบ
ประมาณ)

จานวน

250,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

21,000 บาท

รวม

21,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

รวม

19,826,500 บาท

รวม

8,473,200 บาท

รวม

8,473,200 บาท

จานวน

7,841,200 บาท

ครุภัณฑ์การ กษตร
001 จัดซื้อ ครื่องชั่งแบบดิจิตอล (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 2,000
กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 21,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการของกองแผนและงบประมาณ โดยจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เครื่องชั่งนํ้าหนักเปนแทนแบบตั้งพื้น
- แทนเปนเหล็ก ฝาครอบหรือเพลทรับนํ้าหนักเปนส
เตนเลส
- ขนาดแทนไมนอยกวา 1.00 x 1.00 เมตร
- อานละเอียดไดไมนอยกวา 200 กรัม.
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 29 ลําดับที่ 4(1) ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ อบจ. พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 23 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
(กองคลัง)
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ อบจ. ที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ไดแก
ผูอํานวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน เงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกขาราชการ อบจ.เงินเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ได
รับแตงตั้ง และเงินเพิ่มอื่น ๆ ใหแกขาราชการ อบจ. ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)

80,000 บาท

งินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง จํานวน
1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท และหัวหนาฝายจํานวน 4 อัตรา ๆ ละ
1,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

139,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

388,800 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน งินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ้างของ อบจ.ตาก จานวน 3 อัตรา จานวน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (กองคลัง)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ใหแก
พนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)

24,000 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

11,085,000 บาท

รวม

1,550,000 บาท

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผ้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของ อบจ.ตาก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

จานวน

350,000 บาท

ค่า ช่าบ้าน

จานวน

600,000 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจ่าย ป็น งินค่า ช่าบ้านของข้าราชการของ อบจ.ตาก ตามสิทธิ
ที่จะได้รับตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข พิ่ม ติม หรือหนังสือ
สั่งการที่ กี่ยวข้องตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)
งินช่วย หลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการ และ
ลูกจางประจํา ของ อบจ.ตาก ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
ค่าใช้สอย

500,000 บาท

รวม

1,100,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
001 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองคลัง)
พื่อจ่าย ป็นค่าธรรม นียมต่าง ๆ ค่าจ้าง หมาบริการ ค่าถ่าย
อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่ง
ปฏิกล ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (กองคลัง)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
001 คาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและ
จานวน
นอกราชอาณาจักรของขาราชการลูกจาง และพนักงานจางของ
อบจ.ตาก ขาราชการอื่นๆ เจาหนาที่ทองถิ่น และบุคคลผูที่ชวย
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหกับ อบจ.ตาก (กองคลัง)

400,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาธรรมเนียมตางๆ
คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาของขวัญ คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา พวงหรีด และคาใชจายอื่นที่
จําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมหรือหนังสือสั่งการกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
จานวน

100,000 บาท

รวม

1,115,000 บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษพิมพ สมุด
เงินสด รับ-จาย บัญชีแยกประเภทตาง ๆ ดินสอ กระดาษถาย
เอกสาร แบบพิมพตาง ๆ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต อุปกรณ
เครื่องเขียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

500,000 บาท

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
จานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สิ่งของ เครื่องมือ เครื่อง
ใชเกี่ยวกับงานโฆษณา เชน คาถาน คากระดาษโฟโต คาแบต
เตอรรี่ คาแผนเมมโมรี่การดสําหรับกลองถายรูประบบดิจิตอล
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฯลฯ ในการเผยแพรขาวสารของ
ทางราชการในกิจการของ อบจ. ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองคลัง)

15,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ช่น ครื่องคอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ ครื่องปรับ
อากาศและทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
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วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

600,000 บาท

รวม

7,320,000 บาท

ค่าไฟฟา

จานวน

4,200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟาในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ 4,044,000 บาท และตั้งจ่าย
จาก งินอุดหนุนทั่วไป 156,000 บาท (กองคลัง)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

1,800,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

จานวน

520,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ ช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมล ทปบันทึกข้อมล แฮนดี้ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์
สาหรับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับหมึกสาหรับ ครื่อง
พิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล มาส์ ครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมล ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการใช้น้าประปาในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชโทรศัพทในองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร
คาเชาตูไปรษณียคาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (กองคลัง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

268,300 บาท

รวม

268,300 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
001 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง
จานวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (กองคลัง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน
2 เครื่องๆ ละ 36,400 บาท เปนเงิน 72,800 บาท เพื่อใชใน
กิจการของกองคลัง โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ตาก หนาที่ 378
ลําดับที่ 4(22) ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

002 จัดซื้อต้ หล็ก แบบ 2 บาน (กองคลัง)

72,800 บาท

จานวน

82,500 บาท

001 จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน
(กองคลัง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เปนเงิน 66,000 บาท

66,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 15 ตูๆ ละ
5,500 บาท เปนเงิน 82,500 บาท เพื่อใชในกิจการของกองคลัง
โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.)
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 30 ลําดับที่ 6(8) ตั้งจายจากเงินรายได
(กองคลัง)
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
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เพื่อใชในกิจการของกองคลัง โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจาก
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เพื่อทดแทนของ
เดิมที่ใชอยูปจจุบัน ซึ่งมีอายุการใชงานมานาน เกิดความชํารุด
เสื่อมสภาพการใชงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐานไมนอยกวา
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู
ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมนอยกวา 3 ชอง
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- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ตาก หนาที่
383 ลําดับที่ 5(35) ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
002 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
(กองคลัง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการของกองคลัง โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ใชอยูปจจุบัน ซึ่งมีอายุการใชงานมานาน เกิด
ความชํารุดเสื่อมสภาพการใชงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz
และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing
Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

จานวน

22,000 บาท
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x
768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,
n, ac) และ Bluetooth
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 33 ลําดับที่ 7(21) ตั้งจายจากเงินรายได
(กองคลัง)

003 จัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 VA (กองคลัง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน
4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 10,000บาท เพื่อใชในกิจการ
ของกองคลัง โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เพื่อทดแทนของเดิมที่ใชอยูปจจุบัน
ซึ่งมีอายุการใชงานมานาน เกิดความชํารุดเสื่อมสภาพการใชงาน
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480
Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.ตาก หนาที่ 384
ลําดับที่ 5(36) ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

จานวน

10,000 บาท
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004 จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (กองคลัง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 15,000 บาท เพื่อ
ใชในกิจการของกองคลัง โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจาก
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เพื่อทดแทนของ
เดิมที่ใชอยูปจจุบัน ซึ่งมีอายุการใชงานมานาน เกิดความชํารุด
เสื่อมสภาพการใชงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 38 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา
256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ
Custom
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 33 ลําดับที่ 7(22) ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
คลัง)

จานวน

15,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

1,300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

700,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

001 โครงการปองกันและลดอุบัติ หตุทางถนนในช่วง ทศกาล (สานัก จานวน
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดหาวัสดุ
สิ่งของเพื่ออํานวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดิน
ทางของประชาชนในชวงเทศกาลตาง ๆ คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมและคาใชจายที่อื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 252 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

200,000 บาท

002 โครงการ สริมสร้างศักยภาพด้านการก้ชีพ - ก้ภัย พื่อ ตรียม จานวน
พร้อมตอบโต้ หตุ สาธารณภัยต่างๆ ใน ขตพื้นที่จังหวัดตาก (สานัก
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณตางๆ คาจางเหมา
จัดสถานที่ คาจางเหมาในพิธีเปด – ปด คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาชุดฝกอบรมสําหรับผูเขารวมการฝกอบรม คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 253 ขอที่
7 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

200,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
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ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน
แอลกอฮอล สําลี ผาพันแผล นํ้ายาตางๆ สายยาง ลูกยาง
เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ถุงมือ ฯลฯ สําหรับใชในรถพยาบาลฉุกเฉิน
ภารกิจกูชีพ กูภัย และที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

จานวน

100,000 บาท

วัสดุ ครื่องแต่งกาย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตามภารกิจปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ภารกิจกูชีพกูภัยและที่เกี่ยวของ เชน เครื่องแบบ
เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ถุงมือ
ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

จานวน

100,000 บาท

วัสดุ ครื่องดับ พลิง
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสําหรับใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตามภารกิจปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ภารกิจกูชีพกูภัยและที่เกี่ยวของ เชน ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

100,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

001 จัดซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟนคืนชีพด้วยการนวดกระตุ้นหัวใจ (สานัก จานวน
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหุนฝกการชวยฟนคืนชีพดวยการนวดกระตุน
หัวใจ จํานวน 6 ตัวๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
เพื่อใชในกิจการของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบจ.ตาก โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีรายละเอียดพื้นฐานดังนี้
- ลักษณะภายนอกเหมือนคน มีสวนอก-หัวนม ชาย
โครง ลิ้นป
- สามารถเปดทางเดินหายใจสําหรับการซอมผายปอด
ได
- มีไฟแสดงคุณภาพการซอม CPR บริเวณหัว
ไหลดานซาย วาผูฝกใชงานฝกถูกทาหรือไม
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
หนาที่ 35 ลําดับที่ 2(2) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

90,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

194
002 จัดซื้อ ตียงรถ ข็นพยาบาลสาหรับรถพยาบาลฉุก ฉิน (สานักการ จานวน
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงรถเข็นพยาบาลสําหรับรถพยาบาล
ฉุกเฉิน จํานวน 1 เตียง เปนเงิน 100,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มีรายละเอียดพื้นฐานดังนี้
- ตัวเตียงและโครงทําจากโลหะปลอดสนิม มีความแข็ง
แรงสามารถทําการนวดหัวใจไดทันทีโดย ไมตองใชแผนกระดาน
รองหลัง
- สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลไดงายโดยเจาหนาที่คน
เดียว ขาเตียงคูหนาและคูหลังมีดามจับคันบังคับลอใหพับไปกับ
ฐานเตียงและเมื่อดึงเตียงลงจากรถลอคูหลังและลอคูหนาจะกาง
ออกเอง โดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers)
- มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียง สามารถพับ
ไดสะดวกตามลักษณะของเตียง พรอมสายรัดผูปวย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
หนาที่ 35 ลําดับที่ 2(3) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

100,000 บาท

195
003 จัดซื้อ ครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
จานวน
(สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 95,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก โดยจัด
ซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีรายละเอียดพื้นฐานดังนี้
- วัดคลื่นไฟฟาของหัวใจ (ECG) สามารถเลือกทําการวัด
ได แบบ 3 lead หรือ 5 lead โดยไมตองเปลี่ยนสายลีด
- สามารถขยายรูปคลื่น (Gain Selection)ไดไมนอย
กวา 5 แบบ คือ X0.125, X0.25, X0.5,
- สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไดตั้งแต
1 – 100%
- สามารถวัดอัตราชีพจรไดตั้งแต 25 – 300 ครั้งตอ
นาที
- ภาคแสดงความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)
สามารถวัดความดันโลหิตไดทั้งแบบควบคุมเอง (Manual), แบบ
อัตโนมัติ (Automatic) และแบบตอเนื่องได (Continuous)
- ภาควัดอัตราการหายใจ (RESP) วัดอัตราการหายใจ
แบบวิธี Trans- thoracic impedance วัดอัตราการหายใจได
ตั้งแต 0 – 120 ครั้งตอนาทีในผูใหญและ 0-150 ครั้งในเด็กทารก
- ภาควัดอุณหภูมิรางกาย (TEMP) ใชวิธีการวัดแบบ
Thermal resistance
- ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ชนิดชารจไฟไดใชงานไดไมนอย
กวา 150 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
หนาที่ 35 ลําดับที่ 2(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

95,000 บาท

196
004 จัดซื้อ ปลลา ลียงผ้บาด จ็บแนวดิ่ง (สานักการช่าง)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเปลลําเลียงผูบาดเจ็บแนวดิ่ง จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 35,000 บาทเพี่อใชในกิจการของศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่อง
จากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีรายละเอียด
พื้นฐานดังนี้
- ตัวเปลผลิตจากวัสดุสแตนเลส
- สามารถถอดแยกได 2 ทอน
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
หนาที่ 35 ลําดับที่ 2(4) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

35,000 บาท
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ครุภัณฑ์ ครื่องดับ พลิง
001 จัดซื้อสายส่งน้าดับ พลิงและสายสบน้า (สานักการช่าง)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงนํ้าดับเพลิงและสายสูบนํ้า จํานวน 1
ชุด เปนเงิน 100,000 บาท เพื่อใชในกิจการของศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการให
บริการชวยเหลือประชาชน ในภารกิจใหบริการสาธารณะในดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีราย
ละเอียดพื้นฐานดังนี้
- สายสงนํ้าดับเพลิงชนิดโพลีเอสเตอรพรอมขอตอสวม
เร็ว ชนิดทองเหลือง ขนาดเสนผานศูนยกลางไมตํ่ากวา 2.5 นิ้ว
ยาว 20 เมตร จํานวน 3 เสน
- สายสงนํ้าดับเพลิงชนิดโพลีเอสเตอรพรอมขอตอสวม
เร็ว ชนิดทองเหลือง ขนาดเสนผานศูนยกลางกลางไมตํ่ากวา 1.5
นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 3 เสน
- สายทอดูดนํ้าขนาดเสนผานศูนยกลางกลางไมตํ่ากวา
3 นิ้ว ยาว 20 ฟุต พรอมขอตอหัวกระโหลกและตะแกรงกรองผง
จํานวน 1 เสน
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปน ไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
หนาที่ 35 ลําดับที่ 1(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

100,000 บาท

198
002 จัดซื้อชุดซ้อมดับ พลิงแบบ สื้อคลุม (สานักการช่าง)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดซอมดับเพลิงแบบเสื้อคลุม จํานวน 20
ชุดๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการชวยเหลือประชาชน ในภารกิจให
บริการสาธารณะในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกาํ หนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีรายละเอียดพื้นฐานดังนี้
- ชุดคลุมซอมดับเพลิงมีแถบสะทอนแสงหนาหลังและที่
แขน ทั้งสองขาง
- หมวกซอมดับเพลิงทําจากไฟเบอรกลาส พรอมกระ
บังหนา
- ถุงมือซอมดับเพลิง
- รองเทาบูทดับเพลิงพื้นเหล็กหัวเหล็กกันกระแทก
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
หนาที่ 35 ลําดับที่ 1(2) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

100,000 บาท

199
003 จัดซื้อหัวฉีดขยายฟองโฟมดับ พลิง (สานักการช่าง)

จานวน

30,000 บาท

001 จัดซื้ออุปกรณ์ก้ภัยทางน้า (สานักการช่าง)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกูภัยทางนํ้า จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
50,000 บาท เพื่อใชในกิจการของศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบจ.ตาก โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีรายละเอียดพื้นฐาน
ดังนี้
- ทุนโฟมลอยตัวชวยผูจมนํ้า ยาวไมตํ่ากวา 120
เซนติเมตร จํานวน 4 อัน
- ทุนโฟมลอยตัวชวยผูจมนํ้า ยาวไมตํ่ากวา 90
เซนติเมตร จํานวน 3 อัน
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
หนาที่ 35 ลําดับที่ 3(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)
้

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวฉีดขยายฟองโฟมดับเพลิง จํานวน 2
หัวๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการชวยเหลือประชาชน ในภารกิจให
บริการสาธารณะในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีรายละเอียดพื้นฐานดังนี้
- วัสดุทําจากสแตนเลส
- อัตราการขยายตัว 50:1
- สามารถตอกับหัวฉีดนํ้าดับเพลิง PROTEK 366 ได
- อัตราการไหลสูงสุดไมตํ่ากวา 950 ลิตร/นาที
- แรงดันใชงานสูงสุดไมตํ่ากวา 7 บาร
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
หนาที่ 35 ลําดับที่ 1(3) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)
ครุภัณฑ์อื่น

200
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

11,092,900 บาท

รวม

9,850,900 บาท

รวม

9,850,900 บาท

จานวน

5,447,400 บาท

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ อบจ. ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เดือนละ
5,600 บาท จํานวน 12 เดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
ขาราชการ อบจ. เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะ
กรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด รับรองวา
คุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และเงินเพิ่ม
อื่นๆ ใหแกขาราชการ อบจ. ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

67,200 บาท

งินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท และ
หัวหนาฝาย จํานวน 3 อัตราๆ ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

121,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ อบจ. พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 17 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

201
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 32 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
2,474,600 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,386,000
บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3,860,600 บาท

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ใหแก
พนักงานจาง จํานวน 32 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

354,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,105,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่า บี้ยประชุม
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบจ.ตาก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

200,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง
คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสรางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
001 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

202
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
001 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในราชอาณาจักร และ จานวน
นอกราชอาณาจักรของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางของ
อบจ. ขาราชการอื่นๆ เจาหนาที่ทองถิ่น และบุคคลผูที่ชวยปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหกับ อบจ.ตาก

400,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาธรรมเนียมตางๆ
คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาของขวัญ คาพวงมาลัย ชอดอกไม
กระเชาดอกไม พวงมาลา พวงหรีด และคาใชจายอื่นที่จําเปนหรือ
เกี่ยวของสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2555 และที่แกไขเพิ่มเติมหรือหนังสือสั่งการกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพย
สินอื่นๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชน รถยนต
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
เครื่องโทรสาร และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

50,000 บาท

รวม

305,000 บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟม ตรายาง คลิป ซอง กาว
ลวดเย็บกระดาษ นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

203
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
จานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สิ่งของ เครื่องมือ เครื่อง
ใชเกี่ยวกับงานโฆษณา เชน คาถาน คากระดาษโฟโต คาแบต
เตอรรี่ คาแผนเมมโมรี่การดสําหรับกลองถายรูประบบดิจิตอล
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฯลฯ ในการเผยแพรขาวสารของ
ทางราชการในกิจการของ อบจ. ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุคอมพิว ตอร์
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล แฮนดี้ไดรฟ หัวพิมพหรือแทนพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เมาส เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

5,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

137,000 บาท

รวม

137,000 บาท

001 จัดซื้อ ครื่องปรับอากาศแบบฝัง พดาน ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 จานวน
บีทีย (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝงเพดาน ขนาดไมตํ่า
กวา 30,000 บีทียูพรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 50,000
บาท เปนเงิน 100,000 บาท เพื่อใชในกิจการของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 36
ลําดับที่ 1(1) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

100,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

204
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
001 จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่
1 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดซื้อตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคา
ทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เพื่อทดแทนของเดิมที่ใชอยูปจจุบัน ซึ่งมีอายุการใชงานมานาน
เกิดความชํารุดเสื่อมสภาพการใชงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐานไมนอยกวา
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู
ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

22,000 บาท
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- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 36 ลําดับที่ 2(1) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
002 จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network
จานวน
แบบที่ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 15,000บาท เพื่อใช
ในกิจการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เพื่อทดแทนของเดิมที่ใชอยูปจจุบัน ซึ่งมีอายุการใชงาน
มานาน เกิดความชํารุดเสื่อมสภาพการใชงาน มีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 38 หนาตอนาที (ppm)

15,000 บาท
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- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา
256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ
Custom
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 36 ลําดับที่ 2(4) ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

7,590,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

7,590,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

7,590,000 บาท

001 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสนให้แก่ ทศสานักงาน ทศบาลตาบลพบพระ) (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบล
พบพระ ที่ ตก 52701/315 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตําบล
พบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

002 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลสามหมื่น)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบล
สามหมื่น ที่ ตก 75204/268 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ตําบลสามหมื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62
ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

150,000 บาท

งินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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003 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์ดนตรีให้แก่สานักงาน ทศบาลนครแม่สอด) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
ดนตรี) ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลนครแมสอด ที่ ตก
52106/1521 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ตําบลแมสอด อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

360,000 บาท

004 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์ดนตรีให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลวา ล่ย์) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
ดนตรี) ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลวาเลย ที่ ตก
76604/374 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตําบลวาเลย อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

209
งินอุดหนุนส่วนราชการ
001 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านหนองกระโห้) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานหนองกระโห
ที่ ศธ 04055.087/83 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตําบล
ไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62
ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

จานวน

175,000 บาท

002 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านลานห้วย ดื่อ) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานลานหวยเดื่อ
ที่ ศธ 04055.072/030 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตําบลโปงแดง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

175,000 บาท

210
003 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้กับโรง รียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา
ที่ ศธ 04055.055/123 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตําบลนํ้ารึม
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

175,000 บาท

004 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านหนองร่ม) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานหนองรม ที่ ศธ
04055.095/75 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตําบลวังประจบ
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

175,000 บาท

211
005 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านสะแก ครือ) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานสะแกเครือ ที่ ศธ
04055.081/082 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตําบลวังประจบ
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

175,000 บาท

006 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านหนองกระทุ่ม) (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานหนองกระทุม ที่
ศธ 04055.086/036 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตําบลโปงแดง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

175,000 บาท

212
007 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านทรัพย์สมบรณ์พิทยาคม)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนทรัพยสมบูรณ
พิทยาคม ที่ ศธ 04055.039/56 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62
ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

175,000 บาท

008 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้าน กาะอ้ายด้วน) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานเกาะอายดวน
ที่ ศธ 04055.022/63 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตําบลวังหิน
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000 บาท

213
009 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านท่าไม้แดง) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานทาไมแดง ที่ ศธ
04055.045/66 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตําบลวังหิน อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000 บาท

010 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านหนองบัวใต้) (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานหนองบัวใต ที่ ศธ
04055.092/28 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ตําบลหนองบัวใต
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000 บาท

214
011 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านคลองห้วยทราย)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานคลองหวยทราย
ที่ ศธ 04055.025/50 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ตําบลหนองบัว
ใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000 บาท

012 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนอนุบาลตาก) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลตาก ที่ ศธ
04055.126/75 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ตําบลนํ้ารึม อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

400,000 บาท

215
013 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก(อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนชุมชนชลประทาน
รังสรรค์) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนชลประทาน
รังสรรค ที่ ศธ 04055.056/73 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62
ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

จานวน

150,000 บาท

014 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านอมวาบ) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานอูมวาบ ที่ ศธ
04055.105/43 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ตําบลบานนา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

216
015 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านสาม งา) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานสามเงา ที่ ศธ
04055.084/58 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

80,000 บาท

016 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านโสมง) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานโสมง ที่ ศธ
04055.085/030 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตําบลบานนา
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนไปเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน
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017 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านท่าไผ่) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานทาไผ ที่ ศธ
04055.040/033 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ตําบลยกกระบัตร
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

018 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านหนอง ชียงคา) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานหนองเชียงคา
ที่ ศธ 04055.090/030 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ตําบล
ยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62
ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

100,000 บาท

จานวน

218
019 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านนาตาโพ) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานนาตาโพ ที่ ศธ
04055.049/059 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตําบลวังจันทร
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

020 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านประดาง (บุญธรรมจาปา
อุปถัมภ์)) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานประดาง
(บุญธรรมจําปาอุปถัมภ) ที่ ศธ 04055.056/55 ลงวันที่ 27
เมษายน 2563 ตําบลประดาง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

150,000 บาท

จานวน
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021 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนผาผึ้งวิทยาคม) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม ที่ ศธ
04055.062/89 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ตําบลเชียงทอง
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

200,000 บาท

022 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านท่าตะคร้อ) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานทาตะครอ ที่ ศธ
04055.041/85 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ตําบลประดาง
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

175,000 บาท
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023 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้าน จดีย์โคะ) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานเจดียโคะ ที่ ศธ
04056.0133/136 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตําบลมหาวัน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนไปเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

024 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านม่อนหิน หล็กไฟ) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานมอนหินเหล็กไฟ
ที่ ศธ 04056.0134/81 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ตําบลมหาวัน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

80,000 บาท
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025 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านห้วยไม้แปน) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
(สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานหวยไมแปน
ที่ ศธ 04056.0130/94 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ตําบลมหาวัน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

80,000 บาท

026 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านถ้าผาโด้) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานถํ้าผาโด ที่ ศธ
04056.0143/95 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ตําบลแมกุ อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

80,000 บาท

222
027 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านหมื่นฤาชัย) (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานหมื่นฤาชัย ที่ ศธ
04056.0503/067 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ตําบลพบพระ
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

028 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนตารวจตระ วนชายแดนบ้านแม่
ออกฮ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานแมออกฮู ที่ ศธ 04056.0520/097 ลงวันที่ 28
เมษายน 2563 ตําบลวาเลย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไป
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท
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029 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านวา ล่ย์) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานวาเลย ที่ ศธ
04056.0517/78 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ตําบลวาเลย อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

030 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนรวมไทยพัฒนา 5) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
ที่ ศธ 04056.0521/097 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 ตําบลวา
เลย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท
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031 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนรวมไทยพัฒนา 3) (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
(สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
ที่ ศธ 04056.0516/132 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตําบล
คีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62
ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

100,000 บาท

032 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านร่ม กล้า 3) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานรมเกลา 3 ที่ ศธ
04056.0513/111 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตําบลคีรีราษฎร
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท
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033 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนปาคาใหม่) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานปาคาใหม ที่ ศธ
04056.0515/153 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตําบลคีรีราษฎร
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

034 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(สื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านร่ม กล้า 4)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานรมเกลา 4 ที่ ศธ
04056.0514/097 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตําบลคีรีราษฎร
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน
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035 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานขุนหวยแมทอ ที่
ศธ 04056.0214/74 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 ตําบลสามหมื่น
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

200,000 บาท

036 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านสามหมื่น) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานสามหมื่น ที่ ศธ
04056.0221/72 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตําบลสามหมื่น
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท
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037 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านแม่สละ หนือ) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
(สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานแมสละเหนือ
ที่ ศธ 04056.0307/75 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ตําบลแมหละ
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

300,000 บาท

038 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านแม่วะหลวง) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานแมวะหลวง ที่ ศธ
04056.1307/110 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ตําบลแมวะหลวง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

120,000 บาท
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039 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนบ้านแม่อมกิ) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบานแมอมกิ ที่ ศธ
04056.0318/134 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตําบลแมวะหลวง
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

120,000 บาท

040 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนชุมชนบ้านท่าสองยาง) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนบานทาสองยาง
ที่ ศธ 04056.0316/115 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 ตําบล
ทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62
ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

120,000 บาท
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041 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์ดนตรีให้แก่โรง รียนบ้านวังโพ) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
ดนตรี) ตามหนังสือโรงเรียนบานวังโพ ที่ ศธ 04055.076/084
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตําบลวังจันทร อําเภอสามเงา จังหวัด
ตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

042 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์ดนตรีให้แก่โรง รียนตารวจตระ วนชายแดนค่ายพระ จ้า
ตากสง คราะห์ 2) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
ดนตรี) ตามหนังสือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนคายพระเจา
ตากสงเคราะห 2 ที่ ศธ 04055.013/51 ลงวันที่ 29 เมษายน
2563 ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

450,000 บาท
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043 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์ดนตรีให้แก่โรง รียนผาผึ้งวิทยาคม) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
ดนตรี) ตามหนังสือโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม ที่ ศธ 04055.062/89
ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัด
ตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

250,000 บาท

044 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนครุภัณฑ์กีฬาให้แก่โรง รียนปาไม้อุทิศ 4) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
กีฬา) ตามหนังสือโรงเรียนปาไมอุทิศ 4 ที่ ศธ 04056.0511/190
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท
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045 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์กีฬาให้แก่โรง รียนบ้านร่ม กล้า 2)(กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
(ครุภัณฑกีฬา) ตามหนังสือโรงเรียนบานรมเกลา 2 ที่ ศธ
04056.0512/167 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตําบลคีรีราษฎร
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

046 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์กีฬาให้แก่โรง รียนบ้านแม่อุสุวิทยา) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
(ครุภัณฑกีฬา) ตามหนังสือโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา ที่ ศธ
04056.0313/195 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ตําบลแมอุสุ
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

300,000 บาท
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047 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์กีฬาให้แก่โรง รียนบ้านแม่พล) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
กีฬา) ตามหนังสือโรงเรียนบานแมพลู ที่ ศธ 04056.0314/112
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัด
ตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

150,000 บาท

048 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่โรง รียนห้วยน้านักวิทยา) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร) ตามหนังสือโรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา
ที่ ศธ 04056.0504/157 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ตําบล
พบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท
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049 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่โรง รียนชุมชนบ้านพบพระ) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร) ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนบาน
พบพระ ที่ ศธ 04056.0502/152 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62
ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

100,000 บาท

050 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่โรง รียนบ้านยะพอ) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร) ตามหนังสือโรงเรียนบานยะพอ ที่ ศธ
04056.0518/109 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ตําบลวาเลย
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท
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งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

2,065,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,065,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,065,000 บาท

001 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนนาโบสถ์พิทยาคม) (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนนาโบสถพิทยาคม
ที่ ศธ 04268.38/127 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ตําบลนาโบสถ
อําเภอวังเจา จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

450,000 บาท

002 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนแม่กุวิทยาคม) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนแมกุวิทยาคม ที่ ศธ
04268.41/177 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ตําบลแมกุ อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

งินอุดหนุนส่วนราชการ
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003 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อ ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่โรง รียนตากพิทยาคม) (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนตากพิทยาคม ที่ ศธ
04268.28/644 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ตําบลระแหง อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

400,000 บาท

004 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์ดนตรีให้แก่โรง รียนแม่กุวิทยาคม) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
ดนตรี) ตามหนังสือโรงเรียนแมกุวิทยาคม ที่ ศธ 04268.41/177
ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

400,000 บาท
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005 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์ดนตรีให้แก่โรง รียนสรรพวิทยาคม) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ
ดนตรี) ตามหนังสือโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ ศธ 04268.39/411
ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ตําบลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

415,000 บาท

006 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(ครุภัณฑ์ดนตรีให้แก่โรง รียนวังหินกิตติวิทยาคม) (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
(ครุภัณฑดนตรี) ตามหนังสือโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ที่ ศธ
04268.23/179 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ตําบลวังหิน อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

200,000 บาท
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007 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (อุด
หนุนสื่อการ รียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่โรง รียนพบพระ
วิทยาคม) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (สื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร) ตามหนังสือโรงเรียนพบพระวิทยาคม
ที่ ศธ 04268.46/224 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ตําบลพบพระ
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

100,000 บาท

รวม

1,320,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

750,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

750,000 บาท

001 โครงการฝึกอบรมสัมนาการจัดการศึกษา พื่อพัฒนาท้องถิ่น
จานวน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดสถานที่
คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและอุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาจัด
สถานที่ คาปายโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก
หนาที่ 195 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
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002 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาครและบุคคลากรทางการศึกษาส่ จานวน
มาตรฐานมืออาชีพ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ
คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ คาเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาปายโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝก
อบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 195 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

250,000 บาท

003 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานแหล่ง รียนร้นอกสถานที่
จานวน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาจางเหมารถปรับอากาศ
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและอุปกรณ คานํ้า
มันเชื้อเพลิง คาปายโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝก
อบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
อบจ.ตาก หนาที่ 196 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

250,000 บาท

004 โครงการติดตามและประ มินผลแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดทําเอกสาร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คายาน
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับงานนี้
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 197 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

จานวน
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005 โครงการประสานการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดทําเอกสาร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คายาน
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับงานนี้
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 198 ลําดับที่ 10 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

570,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

570,000 บาท

งินอุดหนุนส่วนราชการ
001 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก
(สื่อการ รียนการสอน ครื่องกัดซี อ็นซีมิลลิ่ง แบบ 3 แกน
ให้แก่วิทยาลัย ทคนิคแม่สอด) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (เครื่องกัด
ซีเอ็นซีมิลลิ่ง แบบ 3 แกน) ตามหนังสือวิทยาลัยเทคนิคแมสอด
ที่ ศธ 0623.09/312 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 ตําบลแมปะ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

450,000 บาท
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002 โครงการอุดหนุนสื่อการ รียนการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก (สื่อ
ทคโนโลยีสารสน ทศให้แก่ศนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอา ภอท่าสองยาง) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
(สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามหนังสือศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาสองยาง ที่ ศธ
0210.3202/827 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตําบลแมตาน
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 62 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

120,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน

รวม 146,160,000 บาท
รวม 144,160,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 144,060,000 บาท

ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจายเปนคาปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) จังหวัดตาก รายละ 1,000 บาท/คน/เดือน จํานวน
12,005 คน ในการเรียนรูควบคูการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การดูแล
สังคมที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน การดูแลสุขภาพ การรักษา
พยาบาลเบื้องตนและตอเนื่องจากโรงพยาบาล การฟนฟูสภาพ
รางกาย รวมถึงการชวยเหลือผูที่ชวยตนเองไมได ใหมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด อบจ.)
ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ที่ใชในการเฝา
ระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอ เชน ยา เวชภัณฑ ถุงมือยาง
หรือหนัง ผาปดปากหรือจมูก นํ้ายาตางๆ รองเทายาง เสื้อกันฝน
เครื่องแตงกายและอุปกรณเกี่ยวกับการแพทย ฯลฯ ในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด
อบจ.)

100,000 บาท

งบลงทุน

รวม

2,000,000 บาท

รวม

2,000,000 บาท

001 โครงการกอสรางอาคารศูนยฟนฟูสมรรถภาพองคการบริหาร จานวน
สวนจังหวัดตาก (สํานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารศูนยฟนฟูสมรรถภาพองคการ
บริหารสวน จังหวัดตาก ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร
หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร เชน
งานกอสราง, งานสถาปตยกรรม, งาน โครงสรางวิศวกรรม,
งานระบบ ฯลฯ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สํานักการ
ชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม และ
เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 15 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ.)

2,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

62,930,890 บาท

รวม

39,924,690 บาท

รวม

39,924,690 บาท

งิน ดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ อบจ. พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 43 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

จานวน

13,373,700 บาท

งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

350,700 บาท

จานวน

337,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ อบจ. ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ
อยูเดิม ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ไดแกตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักการ
ชาง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 10,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมกอสราง ผูอํานวยการสวนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน จํานวน 2 อัตราๆ ละ 2,500 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
และตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกขาราชการ อบจ.
เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดรับรองวา คุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแกขาราชการ อบจ. ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

งินประจาตาแหน่ง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการสํานักการชาง
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 10,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมกอสราง ผูอํานวยการสวนพัฒนา โครงสราง
พื้นฐาน จํานวน 2 อัตราๆ ละ 2,500 บาท ตอเดือน หัวหนาฝาย
จํานวน 5 อัตราๆ ละ 1,500 บาท ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ
พิเศษ เดือนละ 5,600 บาท ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ เดือนละ
3,500 บาท และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการในสาย
งานวิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)
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ค่าจ้างลกจ้างประจา
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักการชาง)

จานวน

1,010,520 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 133 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

24,004,100 บาท

งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

848,470 บาท

รวม

17,451,500 บาท

รวม

1,500,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผ้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักการช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางของ อบจ.ตาก ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักการชาง)

500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว งิน พิ่มอื่นๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง จานวน 133 อัตรา จานวน 12 ดือน ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (สานักการช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย

รวม

9,700,000 บาท

001 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สานักการช่าง)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางแรงงานในการบริการ
ตางๆ รวมทั้งคาจางเหมาบริการดานอื่นๆ ซึ่งมิใชเปนการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางใดและอยูในความรับผิด
ชอบของผูรับจาง คาดูแลสวนหยอม คาจางเหมาตัดหญาสองขาง
ทาง คาจางเหมาเครื่องสูบนํ้า คาแบกหามสัมภาระ คาบริการ
กําจัดปลวก มด หนู ยุง คาแสดงแบบ คาซอมทรัพยสิน คาจาง
เหมาในการซอมแซมบํารุงรักษาถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต คา
จางแรงงานในการสํารวจ การเก็บรากไม กิ่งไม ในการปฏิบัติงาน
ของเครื่องจักรกล คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจัดทํา
ประกันภัยรถยนต เครื่องจักรกลตามพระราชบัญญัติคุมครองผู
ประสบภัยจากรถ คาขนขยะและสิ่งปฏิกูล คาจางเหมา ขุดลอกทอ
ระบายนํ้า คาใชจายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่เนื่องใน
โอกาสตางๆ คาจางเหมาทําความสะอาดศูนยจักรกล อบจ.ตาก
คาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องจักรกล คาจางเหมาบริการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าระบบประปาหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.
คาจางถายเอกสาร คาจางเหมาบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตของ
สํานักการชาง คาบริการรายปเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของ
รถ (GPS) และคาจางเหมาบริการอื่นฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

1,200,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
001 ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ทั้งในราชอาณาจักร และ จานวน
นอกราชอาณาจักรของข้าราชการ ลกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบจ
. ข้าราชการอื่นๆ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น และบุคคลผ้ที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้กับ อบจ.ตาก (สานักการช่าง)

2,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่าลงทะ บียน ค่า ช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทาง
ด่วนพิ ศษ ค่าธรรม นียมการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระ ช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จา ป็นหรือ กี่ยวข้องสาหรับงานนี้ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข พิ่ม ติมหรือหนังสือสั่ง
การกาหนด ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักการช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

6,500,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้างของ อบจ. ช่น ครื่องจักรกล รถยนต์ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ ครื่องพิมพ์ ครื่องปรับอากาศ อาคารสานักงาน
บ้านพักข้าราชการและอื่นๆ ให้อย่ในสภาพดี ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (สานักการช่าง)
ค่าวัสดุ

รวม

6,218,500 บาท

จานวน

338,500 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก อุปกรณและอะไหล
เครื่องมือเครื่องใชไฟฟาและแสงสวางและอื่นๆ เชน หลอดไฟฟา
สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ไฟราว ไฟประดับ ขาหลอด ไฟฟาฟลูออเรส
เซนต สายอากาศ ชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ ที่เปนทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

200,000 บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟม ตรายาง คลิป ซอง
กาว ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ คาถายพิมพเขียวคาแบบพิมพ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด
ไมถูพื้น ถังขยะ ถังนํ้า นํ้ายาลางทําความสะอาด นํ้ายาดับกลิ่น
กระดาษชําระ สเปรยปรับอากาศ และวัสดุอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
สําหรับใชในกิจการรถสุขาเคลื่อนที่และศูนยจักรกล อบจ.ตาก
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

จานวน

30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง อะไหล
ชิ้นสวน วัสดุอุปกรณของยานพาหนะ ยางนอก แบตเตอรี่
หัวเทียน แผงกั้นจราจร กรวยจราจร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักการชาง)

จานวน

5,000,000 บาท

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
จานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สิ่งของ เครื่องมือ เครื่อง
ใชเกี่ยวกับงานโฆษณา เชน คาถาน คากระดาษโฟโต คาแบต
เตอรรี่ คาแผนเมมโมรี่การดสําหรับกลองถายรูประบบดิจิตอล
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สีสเปร สติ๊กเกอร ฯลฯ ในการเผย
แพรขาวสารของทางราชการในกิจการของ อบจ. ตั้งจายจากเงิน
รายได ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

20,000 บาท

วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมล ทปบันทึกข้อมล แฮนดี้ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์
สาหรับ ครื่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับหมึกสาหรับ ครื่อง
พิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อ นื่อง สาย ค บิล มาส์ ครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมล ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (สานักการช่าง)
วัสดุสารวจ
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจที่ใชในการสํารวจ อุปกรณที่
เกี่ยวของกับการสํารวจ อุปกรณที่ใชกับกลองสํารวจ เชน สีสเปรย
เชือก ผาแดง มีด จอบ แบตเตอรี่กลองสํารวจ และวัสดุอุปกรณ
อื่นๆ ฯลฯ สําหรับใชในกิจการสํานักการชาง เพื่อใชในการสํารวจ
สิ่งสาธารณะประโยชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เชน การสํารวจถนน
การสํารวจลําหวย ลําคลอง แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

600,000 บาท

30,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

33,000 บาท

จานวน

33,000 บาท

รวม

5,554,700 บาท

รวม

3,824,700 บาท

001 จัดซื้อโต๊ะทางาน หล็ก 4 ฟุต พร้อม ก้าอี้แบบมีพนักพิง (สานัก จานวน
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต พรอมเกาอี้แบบมี
พนักพิง จํานวน 7 ตัวๆละ 7,000 บาท เปนเงิน 49,000 บาท
เพื่อใชในกิจการสํานักการชาง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต ขนาดกวาง 0.65 เมตร, ยาว
1.20 เมตร, สูง 0.75 เมตร แบบ 4 ลิ้นชัก
- ชนิดกุญแจลอคพรอมกัน 3 ลิ้นชัก พรอมลูกกุญแจ 2
ชุด
- หนาโตะ: ปดทับดวย PVC หนา 1.2 มม., ขอบโตะ:
ปดดวยขอบคิ้วอลูมิเนียม และปดทับดวย PVC กันกระแทกกรอบ
นอก
- ที่พักเทาผลิตจากเหล็กพนสีดํายึดดวยนอต ปลายขา
โตะติดสกรูฉีดดวยพลาสติก สามารถปรับระดับได
- เกาอี้สํานักงานพนักพิงระดับเตี้ย
- ขนาด กวาง 55 ซม. X ลึก 57 ซม. X สูง 88 ซม.
- โครงขาเกาอี้ทําจากเหล็ก
- พนักพิง ที่นั่ง บุฟองนํ้าอัดและเสริมฟองนํ้า
- ทาวแขนผลิตจากเหล็กดัดโคงขึ้นรูป พรอมบุนวม
บริเวณดานบนทาวแขน
- ปรับความสูงเกาอี้ดวยเกลียวหมุน
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 38 ลําดับที่ 3(1) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

49,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (สานักการช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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002 จัดซื้อโต๊ะพับ อนกประสงค์ (แบบสี่ หลี่ยมผืนผ้า) (สานักการ
ช่าง)

จานวน

44,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค (แบบสี่เหลี่ยมผืนผา)
จํานวน 20 ตัวๆละ 2,200 บาท เปนเงิน 44,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ของฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง สํานักการชาง โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- โตะพับเอนกประสงค(แบบสี่เหลี่ยมผืนผา)หนาไมอัด ปดโฟ
เมกาขาว
- ขนาดโตะ กวาง 0.45 เมตร ยาว 1.80 เมตร ความสูง ถึงพื้น
ผิว 0.75 เมตร
- ขาโตะเหล็กขนาด 1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม ขาโตะ
สามารถพับเก็บได ปลายขามีจุกพลาสติก ปรับระดับไดทั้ง 4 ดาน
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 38 ลําดับที่ 3(2) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

003 จัดซื้อโตะเอนกประสงค (แบบโตะกลมพลาสติกขาแยก)
(สํานักการชาง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเอนกประสงค (แบบโตะกลมพลาสติกขา
แยก) จํานวน 20 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท โดย
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- โตะเอนกประสงค(แบบโตะกลมพลาสติก ขาแยก)
- ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.20 เมตร ความสูง
ถึงพื้นผิว 0.75 เมตร
- ขาโตะเหล็กทําสีตามมาตรฐานผูผลิต ขาโตะสามารถ พับ
เก็บได ปลายขามีจุกพลาสติกทั้ง 4 ดาน ปองกันการลื่น
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 38 ลําดับที่ 3(3) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)
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004 จัดซื้อเกาอี้แบบบุนวมหุมดวยหนังเทียม (สํานักการชาง)

จานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบบุนวมหุมดวยหนังเทียม จํานวน
100 ตัวๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 70,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ฝายออกแบบ สํานักการชาง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจาก
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- เกาอี้บุนวม หุมดวยหนังเทียม
- โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ปลายขามีจุกพลาสติกทั้ง
4 ดาน ปองกันการลื่น
- สามารถรับนํ้าหนักไดถึง 80 กิโลกรัม และเก็บซอนได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 38 ลําดับที่ 3(4) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)
005 จัดซื้อ ก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง (ไม่มีท้าวแขน) (สานักการ จานวน
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง (ไมมีทาวแขน)
จํานวน 500 ตัวๆละ 200 บาท เปนเงิน 100,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการฝายออกแบบ สํานักการชาง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เกาอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง (ไมมีทาวแขน)
พลาสติกเกรด A
- ปลายขามียางกันลื่นทั้ง 4 ดาน
- สามารถรับนํ้าหนักไดถึง 120 กิโลกรัม และเก็บ
ซอนได
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 38 ลําดับที่ 3(5) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

70,000 บาท

100,000 บาท
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006 จัดซื้อชุดโซฟาหนัง (3+1+1 ที่นั่ง) พร้อมโต๊ะกลาง (สานักการ จานวน
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโซฟาหนัง (3+1+1 ที่นั่ง) พรอมโตะกลาง
จํานวน 2 ชุดๆ ละ18,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการของฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1 ชุด,
ฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด โดย
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ชุดโซฟาหนัง (3+1+1 ที่นั่ง) (3 ที่นั่ง: ยาว 1.80 X กวาง
0.80 X สูง 0.70 เมตร, 1 ที่นั่ง : ยาว 0.70 X ยาว 0.70 X สูง
0.70 เมตร)
- เบาะหุมหนัง โครงสรางทําจากเหล็ก
- ฟองนํ้าอยางดี มีความยืดหยุนสูง นั่งสบาย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 38 ลําดับที่ 3(6) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

36,000 บาท

007 จัดซื้อต้บาน ลื่อนผสม 3 ฟุต (สานักการช่าง)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนผสม 3 ฟุต จํานวน 7 หลังๆละ
6,500 บาท เปนเงิน45,500 บาท เพื่อใชในกิจการของฝาย
ออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 2 หลัง, ฝายเครื่องจักร
กล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 5 หลัง โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ตูบานเลื่อนผสม 3 ฟุต
- ขนาดกวาง 0.90 เมตร ลึก 0.45 เมตร สูง 1.80
เมตร
- เหล็กทั้งหมดผานการทําความสะอาดผิวงาน
ลางไขมันและเคลือบผิวปองกันสนิม
- ใชกุญแจตามมาตรฐานผูผลิต
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 38 ลําดับที่ 3(7) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

45,500 บาท
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008 จัดซื้อผ้าใบ ต๊นท์ (ขนาด 4.00x8.00 มตร) (สานักการช่าง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผาใบเตนท จํานวน 10 ผืนๆ ละ 10,000
บาท เปนเงิน 100,000 บาท เพื่อใชในกิจการของฝายออกแบบ
สวนวิศวกรรมกอสราง สํานักการชาง และทดแทนของเดิมที่เสื่อม
สภาพ โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ผาใบเตนท ขนาดความกวาง 4.00 x 8.00 เมตร
ความสูงไมนอยกวา 2.20 เมตร
- ผาใบสามารถทนเชื้อรา ทนกรด ปองกันแสงแดดไดดี
- ตัวผาใบมีเชือกมัดโดยรอบ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 39 ลําดับที่ 3(8) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)
009 จัดซื้อโต๊ะทางาน (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 10 ตัวๆ ละ 7,500 บาท
เปนเงิน 75,000 บาทเพื่อใชในกิจการสํานักการชาง โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- โตะขนาดกวาง 0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตร พื้นโตะสูง
จากพื้น 0.70 เมตร
- พื้นผิวโตะผลิตจากไม MDF board ปดผิว PU FOIL
- ขาโตะไม particle board ปดลามิเนต สีดํา ขาโตะ
สามารถปรับระดับได
- ขอบขางโตะผลิตจาก PVC
- มุมมีชองรอยสายไฟทั้งสองขาง
- สินคารับประกับคุณภาพอยางนอย 1 ป
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 39 ลําดับที่ 3(10) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)
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010 จัดซื้อ ก้าอี้ทางานหุ้มหนัง ทียม (สานักการช่าง)

จานวน

40,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานหุมหนังเทียม จํานวน 10 ตัวๆ
ละ 4,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท เพื่อใชในกิจการสํานักการ
ชาง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เกาอี้ มีพนักพิงและที่วางแขน แบบลอหมุน
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 0.47 เมตร ยาว 0.52 เมตร
สูง 0.90 เมตร
- บุดวยฟองนํ้าอยางดี หุมดวยหนังเทียม
- มีโชคปรับระดับ สูง-ตํ่า ได
- ขาเกาอี้มีลอ 5 แฉก
- สินคารับประกับคุณภาพอยางนอย 1 ป
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 39 ลําดับที่ 3(11) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)
011 จัดซื้อต้ ก็บ อกสาร แบบล้อ ลื่อน (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบลอเลื่อน จํานวน 10
หลังๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 65,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
สํานักการชาง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ตูเก็บเอกสารแบบลอเลื่อน ขนาด กวาง 0.42 เมตร
ยาว 0.48 เมตร สูงจากพื้น 0.60 เมตร
- พื้นผิวตูผลิตจากไม MDF board ปดผิว PU FOIL
- มีลอเลื่อน จํานวน 4 ลอ
- มีชองเก็บของ 2 ชอง
- สินคารับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 39 ลําดับที่ 3(12) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)
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012 จัดซื้อต้ ก็บ อกสารสง แบบ 4 บาน (สานักการช่าง)

จานวน

120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดตูเก็บเอกสารสูง แบบ 4 บาน จํานวน 10 หลังๆ
ละ 12,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท เพื่อใชในกิจการสํานัก
การชาง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ตูเก็บเอกสารแบบลอเลื่อน ขนาด กวาง 0.40 เมตร
ยาว 0.80 เมตร สูงจากพื้น 1.55 เมตร
- ผลิตจากไมพารทิเคิลบอรด ปดผิวเมลามีน กันความ
รอน ความชื้นได
- สามารถเลือกจัดวางหรือตกแตงพื้นไดตามความ
ตองการ
- ชั้นวางรับนํ้าหนักสูงสุดได 20 กิโลกรัม
- สินคารับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 39 ลําดับที่ 3(13) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)
013 จัดซื้อผ้าใบ ต๊นท์ (ขนาด 12.00 x 24.00 มตร) (สานักการช่าง) จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผาใบเตนท จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 200,000
บาท เพื่อใชในกิจการของฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง
สํานักการชาง และทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ผาใบเตนท ขนาดความกวาง 12.00 x 24.00 เมตร
ความสูงไมนอยกวา 2.20 เมตร
- ผาใบสามารถทนเชื้อรา ทนกรด ปองกันแสงแดดไดดี
- ตัวผาใบมีเชือกมัดโดยรอบ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 39 ลําดับที่ 3(9) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

200,000 บาท
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
001 จัดซื้อรถยนต์ซ่อมบารุง ครื่องจักรกล คลื่อนที่ (สานักการช่าง) จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตซอมบํารุงเคลื่อนที่ เปนรถยนตแบบมี
ชองวางดานหลังคนขับ (Cab) เครื่องยนตดีเซล ขับเคลื่อน 4 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต มีอุปกรณอํานวยความสะดวก
มาตรฐานโรงงาน ติดตั้งหลังคา พรอมเครื่องมือชาง จํานวน 1 คัน
เปนเงิน 999,000 บาท เพื่อใชในภารกิจของฝายเครื่องจักรกล
สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สํานักการชาง โดยจัดซื้อตามราคา
ทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก
หนาที่ 37 ลําดับที่ 2(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

999,000 บาท

001 จัดซื้อชุดตัดแก๊สสนามขนาด 6 คิว พร้อมรถ ข็น (สานักการ จานวน
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดตัดแกสสนาม ขนาด 6 คิว พรอมรถเข็น
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการของฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดย
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ทอกาซออกซิเยน ขนาด 6 คิว
- ถังแกส LPG ขนาด 15 กิโลกรัม
- ชุดตัดพรอมนมหนู 3 หัว
- เกจปรับแรงดันกาซออกซิเยน, เกจปรับแรงดันแกส
- สายลมแกสคู ยาว 20 เมตร
- รถเข็นชุดสนาม พรอมโซล็อคถัง
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 43 ลําดับที่ 8(6) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

50,000 บาท
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
001 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 10 กิโลวัตต (สํานักการชาง) จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 10 กิโลวัตต จํานวน
1 เครื่อง เปนเงิน 150,000 บาท เพื่อใชในกิจการของฝายออกแบบ
สวนวิศวกรรมกอสราง สํานักการชาง โดยจัดซื้อตามราคาบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. เปนเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 10 กิโลวัตต เปน
เครื่องยนตดีเซล
2. ขนาดเครื่องที่กําหนดเปนขนาดกิโลวัตตขั้นตํ่า 10 กิโล
วัตต
3. รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละชุดมีดังนี้
- แผงสวิทซ 1 อัน
- โวลตมิเตอร 1 อัน
- แอมมิเตอร 1 อัน
- หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 1 ชุด
- สวิทซปด-เปด หลอดไฟ 1 อัน
- คัตเอาต 1 อัน
- ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
- ฟรีเควนซี่มิเตอร 1 อัน
4. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
- ไฟ AC 380/220 โวลต ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ
220 โวลต ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาดไมนอยกวา 10 กิโลวัตต
- มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟา อัตโนมัติ
(Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตรา
เปลี่ยนแปลง ไมเกิน +2.5, -2.5% สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด
10 กิโลวัตต
- สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา ที่มีขนาด 10 กิโล
วัตต สามารถใชไดกับอุปกรณไฟฟาที่มีคา Power Factor ตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้นไป
- เครื่องกําเนิดไฟฟา ทุกขนาดสงกําลังขับโดยตรง
(Direct Coupling) ขนาด 1 kVA – 0.8 kw
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก
หนาที่ 37 ลําดับที่ 1(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

150,000 บาท

256
002 จัดซื้อ ครื่องไมโครโฟนสาหรับผ้ ข้าร่วมประชุม จานวน 19 ตัว จานวน
อุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมโครโฟนสําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน
19 ตัว อุปกรณตอพวงพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
200,000 บาท เพื่อใชในกิจการสํานักการชาง โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ไมโครโฟนแบบกานยาว ชนิดรับเสียงดานหนาแบบ
คอออน
- มีปุม Talk เปดพูดไมคพรอมปดเสียงลําโพงเอง และ
มีไฟแสดง 2 สี
- สามารถปรับใหปดไมลเองอัตโนมัติเมื่อไมมีเสียงพูด
นานเกิน 30 วินาที
- มีลําโพงในตัวขนาด 2W และมีสายตอพวงสัญญาณ
แบบ DIN 8 ขา ยาว 2.00 เมตร
- กานไมโครโฟนยาวไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร
- ชุดควบคุมไมโครโฟน แบบมีสายตอพวงสัญญาณ
แบบ DIN 8 ขา สามารถปรับฟงกชั่นได 4 โหมด วงจรทดสอบ
ไมคในตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 37 ลําดับที่ 1(2) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

200,000 บาท

257
003 จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 จานวน
นิ้ว (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 20,600 บาท
เปนเงิน 41,200 บาท เพื่อใชในกิจการฝายออกแบบ สวน
วิศวกรรมกอสราง และ ฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน สํานักการชาง โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) 3840 x 2160 พิกเซล
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นตํ่า 50 นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ
เพลง และภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 37 ลําดับที่ 1(3) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

41,200 บาท

258
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
001 จัดซื้อต้ ย็นแบบ 2 ประต ขนาด 16 คิวบิกฟุต (สานักการช่าง) จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 16 คิวบิกฟุต
จํานวน 2 ตูๆ ละ 24,700 บาท เปนเงิน 49,400 บาท เพื่อใชใน
กิจการของฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง โดยจัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นตํ่า 16 คิวบิกฟุต
- เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 39 ลําดับที่ 4(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

49,400 บาท

002 จัดซื้อ ครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สานักการช่าง)

28,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เปนเงิน 28,500 บาท เพื่อใช ในกิจการ
ของฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง สํานักการชาง โดยจัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
- พรอมใบมีด
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่5)
อบจ.ตาก หนาที่ 39 ลําดับที่ 4(2) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

จานวน

259
ครุภัณฑ์โรงงาน
001 จัดซื้อ ครื่อง จียร์แบบมือถือ ขนาดใบ 4 นิ้ว (สานักการช่าง)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียร แบบมือถือ ขนาดใบ 4 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่องๆละ 5,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการของฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1 เครื่อง,
ฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1 เครื่อง
โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เครื่องเจียร แบบมือถือ ขนาดใบ 4 นิ้ว กําลังไฟฟาไม
นอยกวา 700 W
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลา : 2,800-11,000
รอบ/นาที
- มีใบรับประกันสินคา 1 ป จากผูผลิต
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 5(1) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

10,000 บาท

002 จัดซื้อ ครื่องตัดไฟ บอร์ ขนาด 14 นิ้ว (สานักการช่าง)

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 2
เครื่องๆละ 10,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1 เครื่อง,
ฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1 เครื่อง
โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เครื่องตัดไฟเบอร ขนาด 14 นิ้ว กําลังไฟฟา 2200 W
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลา 3800 รอบ/นาที
- มีใบรับประกันสินคา 1 ป จากผูผลิต
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 5(2) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

จานวน

260
003 จัดซื้อ ครื่องตัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว

จานวน

120,000 บาท

004 จัดซื้อ ครื่อง ชื่อมไฟฟา แบบพกพา ระบบอิน วิร์ท ตอร์ (สานัก จานวน
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา แบบพกพา ระบบอินเวิรท
เตอร จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
เพื่อใชในกิจการฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1
เครื่อง, ฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1
เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- แรงดันไฟฟา 220+-15% (SINGLE PHASE),
50/60HZ
- กําลังไฟฟา 4.2 (กิโลโวลตแอมป)
- มีใบรับประกันสินคา 1 ป จากผูผลิต
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 5(4) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดไมนอยกวา 20
นิ้ว จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท
เพื่อใชในกิจการของสวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สํานักการชาง
โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีใบตัด ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว
- เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา 13 แรงมา
- มีถังเก็บนํ้า ขนาดไมนอยกวา 30 ลิตร
- มีไกดนําตัด
- มีที่ปรับระดับ แบบเกลียว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 5(3) ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักการชาง)

261
005 จัดซื้อ ครื่องสกัดทาลาย กาลังไฟฟา 1750 W (สานักการช่าง) จานวน
เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดทําลาย กําลังไฟฟา 1750 W จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 65,000 บาท เปนเงิน 130,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1 เครื่อง, ฝาย
เครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1 เครื่อง โดย
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เครื่องสกัดทําลาย กําลังไฟฟา 1750W
- แรงกระแทก 45 จูล
- อัตราแรงกระแทกไมนอยกวา 1,250 ครั้ง/นาที
- หัวจับดอกหกเหลี่ยม ขนาด 30 มม.
- มีใบรับประกันสินคา 1 ป จากผูผลิต
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ฃที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 5(5) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

130,000 บาท

262
006 จัดซื้อ ครื่องปัมลม กาลังไฟฟาไม่น้อยกว่า 580 W (สานักการ จานวน
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมลม กําลังไฟฟาไมนอยกวา 580 W
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 13,000 บาท เพื่อใช
ในกิจการของฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1
เครื่อง, ฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1
เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- แรงดัน 0.8 mpa
- กําลังไฟฟาไมนอยกวา 580 W
- ถังขนาด 25L
- มีใบรับประกันสินคา 1 ป จากผูผลิต
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 5(6) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

13,000 บาท
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007 จัดซื้อสว่านไฟฟา(สว่านโรตารี่) กาลังไฟฟาไม่น้อยกว่า 800 W จานวน
(สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟา(สวานโรตารี่) กําลังไฟฟาไมนอย
กวา 800 W จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 20,000
บาท เพื่อใชในกิจการของฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง
จํานวน 1 เครื่อง, ฝายเครื่องกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- กําลังไฟฟาไมนอยกวา 800W (สวานโรตารี่ 26MM
เปลี่ยนหัว)
- มีโหมดการทํางาน 3 ระบบ (เจาะธรรมดา, เจาะ
คอนกรีต, เจาะสกัดปูน)
- สามารถปรับการหมุนได ซาย ขวา
- สมรรถนะคอนกรีต 26 มม.(1") , สมรรถนะเหล็ก 13
มม.(1/2") , สมรรถนะไม 13 มม.(1/2")
- พรอมกลองเก็บอุปกรณและมีใบรับประกันสินคา 1 ป
จากผูผลิต
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 5(7) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

20,000 บาท
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008 จัดซื้อ ครื่อง ลื่อยยนต์ ขนาด 22 นิ้ว (สานักการช่าง)

จานวน

45,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง เปนเงิน 45,000 บาท เพื่อใชในกิจการของฝายออกแบบ
สวนวิศวกรรมกอสราง โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- เครื่องยนต ขนาดไมนอยกวา 5.3 แรงมา
- บารขนาด 22 นิ้ว
- ขนาดโซ 3/8" PMMC3
- พรอมเอกสารใบอนุญาต และขึ้นทะเบียน
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 5(8) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)
009 จัดซื้อ ครื่อง ลื่อยยนต์ ขนาด 11 นิ้ว (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต ขนาด 11 นิ้ว จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 35,000 บาท เปนเงิน 140,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการของสวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 2 เครื่องและสวน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคา
ทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เครื่องยนต ขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา
- บารขนาด 11 นิ้ว
- ขนาดโซ 3/8" PMMC3
- พรอมเอกสารใบอนุญาต และขึ้นทะเบียน
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 5(9) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)
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010 จัดซื้อแม่แรงตะ ฆ่ ขนาด 4.5 ตัน (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแมแรงตะเฆ ขนาด 4.5 ตัน จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท เพื่อใชในกิจการของฝาย
ออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1 ชุด, ฝายเครื่องจักรกล
สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ระบบกระบอกสูบคู
- สามารถรับนํ้าหนักไดไมตํ่ากวา 4.5 ตัน
- พรอมขาตั้งเหล็กคํ้ายัน แบบ 4 ขา ชนิดปรับระดับได
รับนํ้าหนักไดไมตํ่ากวา 4 ตัน จํานวน 4 ตัว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 5(10) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

จานวน

30,000 บาท
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011 จัดซื้อลิฟท์ยกรถ 2 สา ขนาด 5.0 ตัน (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลิฟทยกรถ 2 เสา ขนาด 5.0 ตัน จํานวน
1 ชุด เปนเงิน 58,500 บาท เพื่อใชในกิจการของฝายเครื่องจักร
กล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- รับนํ้าหนักสูงสุด 5.0 ตัน
- ระบบเซฟล็อค 2 ขาง ปลดล็อค ดวยระบบมือสอง
เสา
- ระบบไฮโดรลิคกระบอกคูระบบ Chain Drive
- แขนลิฟท 3 ทอน แบบ Symmertrical
- มีระบบเซฟตี้ทุกระยะการยก
- มีเซ็นเซอรตัดการทางานเมื่อยกรถถึงระดับสูงสุด
- ความสูงทั้งหมดของลิฟทไมนอยกวา 4,000
มิลลิเมตร
- ความกวางของเสาดานนอก (รวมฐาน) ไมนอยกวา
3,400 มิลลิเมตร
- เปนราคารวมคาติดตั้ง
- มีรับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 5(11) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

จานวน

58,500 บาท
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012 จัดซื้อมอ ตอร์หิน จียร์ 5 นิ้ว กาลังไฟฟาไม่น้อยกว่า 350 W
(สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมอเตอรหินเจียร 5 นิ้ว กําลังไฟฟาไมนอย
กวา 350 W จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 6,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการของฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดย
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- กําลังไฟฟาไมนอยกวา 350 วัตต
- ความเร็วรอบ 3000-3600 รอบ/นาที
- ความหนาจานขัด 25 มม.
- เสนผาศูนยกลางหินเจียร 150 มม.
- มีใบรับประกันสินคา 1 ป จากผูผลิต
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 5(12) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

จานวน

6,000 บาท
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013 จัดซื้อ ครื่องฉีดน้าแรงดันสง (แรงดันไม่น้อยกว่า 200 บาร์)
(สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง (แรงดันไมนอยกวา
200 บาร) จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 70,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ของฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยจัดซื้อ
ตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- หัวปมสแตนเลส มอเตอร 5HP กําลังไฟฟา 380 V
- สายฉีดนํ้าแรงขนาด 3/8" รับแรงดันได 400 บาร
ความยาว 30.00 เมตร
- ปนฉีดนํ้า (แบบสั้น 1 อัน และ แบบยาว 1 อัน)
- ถวยตะแกรงกรองนํ้าอะคริลิค
- อันโหลดเดอร และ เกยตั้งระดับแรงดัน
- แม็กเนติกสวิทซเปด-ปด
- มีใบรับประกันสินคา 1 ปจากผูผลิต
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 5(13) ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

จานวน

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ครุภัณฑ์สารวจ
001 จัดซื้อ ครื่องบันทึกข้อมลการ ดินทางของรถ (สานักการช่าง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 6(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)
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ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์
001 จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 150,000
บาท เพื่อใชในกิจการของฝายสํารวจ สวนวิศวกรรมกอสราง
จํานวน 1 เครื่อง, ฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 2
เครื่อง, ฝายกอสรางและซอมบํารุง สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
จํานวน 1 เครื่อง, ฝายเครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนด
ไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก(6core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐานไมนอยกวา
3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา
12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู
ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม
นอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

150,000 บาท
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- มีชองตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 7(1) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

002 จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เปนเงิน 66,000
บาท สําหรับใชในกิจการของฝายกอสรางและซอมบํารุง ฝาย
เครื่องจักรกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ฝายบริหารงานทั่วไป
โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐานไมนอยกวา
2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา
8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู
ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
2 GB หรือ

66,000 บาท
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3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 7(2) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)
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003 จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล (สานัก จานวน
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000
บาท สําหรับใชในกิจการของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบจ.ตาก จํานวน 1 เครื่อง และ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการ
ชาง จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจาก
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมี
หนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x
768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ เปนไป
ตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 7(3) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)
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004 จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์สี ขนาด A3 (สานักการช่าง)

จานวน

240,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ขนาด A3 ใชรองรับ
ปริมาณการพิมพ 100,000 แผนตอเดือน จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
80,000 บาท เปนเงิน 240,000 บาท เพื่อใชในกิจการของฝาย
สํารวจ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1 เครื่อง ,ฝายออกแบบ
สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาทอง
ถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200X1200
dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 47 หนาตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสี สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 47 หนาตอนาที(ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 550 แผน
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ
Custom
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 7(4) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

005 จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 7,500 บาท เปนเงิน 30,000 บาท เพื่อใชในกิจการของฝาย
สํารวจ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1 เครื่อง,

274
ฝายออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 2 เครื่อง , ฝาย
บริหารงานทั่วไป สํานักการชาง จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier ,
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200
dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x
600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document
Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง
หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,
g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 42 ลําดับที่ 7(5) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)
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006 จัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์หรือ LED สี ชนิด Network (สานัก จานวน
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด
Network จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 27,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ของฝายสํารวจ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม/ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512
MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)
ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 42 ลําดับที่ 7(6) ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักการชาง)

27,000 บาท
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007 จัดซื้อ ครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ จานวน
ขนาด A3 (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 6,300 บาท เปน
เงิน 12,600 บาท เพื่อใชในกิจการฝายกอสรางและซอมบํารุง สวน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1 เครื่อง , ฝายเครื่องจักรกล
สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200X1200
dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษ A4
ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสี สําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 17 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ
Custom
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 42 ลําดับที่ 7(7) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

12,600 บาท
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008 จัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800VA (สานักการช่าง)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 12
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 30,000 บาท เพื่อใชในกิจการ
ของฝายสํารวจ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 3 เครื่อง, ฝาย
ออกแบบ สวนวิศวกรรมกอสราง จํานวน 2 เครื่อง, ฝายกอสราง
และซอมบํารุง สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 3 เครื่อง,
ฝายเครื่องกล สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 2 เครื่อง, ฝาย
บริหารงานทั่วไป สํานักการชาง จํานวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 42 ลําดับที่ 7(8) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
การชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000 บาท

รวม

1,730,000 บาท

001 โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผ้โดยสารจังหวัดตาก (สานักการ จานวน
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก เชน งาน
กอสราง, งานฝาเพดาน, งานปรับปรุงปายสถานีขนสง, งานหลังคา,
งานระบบไฟฟาและงานอื่นๆ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 50 ลําดับที่ 307
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

1,300,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่ง กี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือ พื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
งินชด ชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก (กองคลัง)
เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
งานไฟฟ้าถนน

จานวน

430,000 บาท

รวม 111,353,550 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

31,680,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

31,680,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง อุปกรณกอสราง เชน ปูนซีเมนต
หิน ทราย ทอ คสล. หินคลุก ยางมะตอย ไม กระเบื้อง สี เสาหลัก
โคง เสารั้ว แอสฟลทสําเร็จรูป ผา กระดาษ ตะปู ลวด กระดาษ
ทราย ลวดเชื่อมไฟฟา ใบหินเจียร ใบเลื่อยตัดเหล็ก ดอกสวาน
ปายจราจร นํ้ายางธรรมชาติฯลฯ สําหรับใชในกิจการสํานักการ
ชาง เพื่อการปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซมและพัฒนาสิ่ง
สาธารณะประโยชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เชน กอสรางถนนลูกรัง
กอสรางถนนหินคลุก ถนนสายทางหลักที่เชื่อมตอระหวางตําบล
ระหวางอําเภอ ถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงและ
ซอมแซมถนนหินคลุก การกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนนดิน
ซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
ฯลฯ โดยใชเครื่องจักรกลขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ดําเนินการ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

2,000,000 บาท
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วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น อาทิ นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใชในกิจการ
สํานักการชาง การขนยายเครื่องสูบนํ้า การปรับปรุง บํารุงรักษา
ซอมแซมและพัฒนา สิ่งสาธารณะประโยชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
เชน ขุดลอกคลอง ขุดและขยายสระเก็บนํ้า ขุดลอกอางเก็บนํ้า
หมูบาน กอสรางถนนลูกรัง และเสนทางหลัก ที่เชื่อมตอระหวาง
ตําบล ระหวางอําเภอ ปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่
จังหวัดตาก ปรับพื้นที่กอสรางศูนยจักรกล อบจ.ตาก โครงการ
พัฒนาลํานํ้ากับชีวิตบนวิถีแหงความพอเพียงเพื่อประโยชนความสุข
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โครงการปรับพื้นที่และปรับปรุง
ภูมิทัศนเพื่อรับเสด็จฯ โครงการเกี่ยวกับการแกไขปญหาภัยแลง
โครงการปรับเกรดไหลทางถนนถายโอนและถนนในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โครงการตามนโยบายผู
บริหาร ฯลฯ โดยใชเครื่องจักรกลขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตากดําเนินการ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 48 ลําดับที่ 295 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

29,680,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

79,673,550 บาท

รวม

79,673,550 บาท

001 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต สริม หล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 จานวน
บ้านแม่กึ๊ดสามท่า - บ้านสันปาไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนคากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 9.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร (ไมมีทางเทา) พรอมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอสะพาน ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00
เมตร ติดตั้งปายจราจรและปายโครงการ ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไป
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 9 ลําดับที่
13 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

1,550,000 บาท

002 ติดตั้ง ครื่องหมายจราจรและอานวย ความปลอดภัยทางหลวง จานวน
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 บ.สระ
ทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่ อ. มือง จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัย
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 54 ลําดับที่ 331 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการ
ชาง)

500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปโภค

281
003 ติดตั้ง ครื่องหมายจราจรและอานวยความปลอดภัยทางหลวง จานวน
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0015
บ.มอ กอร์ยาง - บ.ยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก (สานักการช่าง)

497,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัย
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่
10 ลําดับที่ 17 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
004 ติดตั้ง ครื่องหมายจราจรและอานวยความปลอดภัยทางหลวง

จานวน

500,000 บาท

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0018 บ.คีรีน้อย บ.ทรัพย์อนันต์ อ.พบพระ จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัย
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 187 ลําดับที่ 338
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
005 ติดตั้ง ครื่องหมายจราจรและอานวยความปลอดภัยทางหลวง จานวน
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0030
บ.แม่จะ ราสองแคว - บ.สันปาไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัย
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 57 ลําดับที่ 347 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการ
ชาง)

493,000 บาท

282
006 ติดตั้ง ครื่องหมายจราจรและอานวยความปลอดภัยทางหลวง
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0034
บ.หนองมะ กลือ - บ.ไผ่สีซอ อ. มือง จ.ตาก (สานักการช่าง)

จานวน

499,000 บาท

จานวน

496,000 บาท

008 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 จานวน
ทาง ข้าบ้านแม่ละ มา - บ.ปางส้าน อ.แม่สอด จ.ตาก (สานักการช่าง)

493,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความ
ปลอดภัย ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 60
ลําดับที่ 358 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

007 ติดตั้ง ครื่องหมายจราจรและอานวยความปลอดภัยทางหลวง
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 ม.4
ต .ตากตก อ.บ้านตาก - ต.หนองบัว หนือ อ. มือง จ.ตาก
(สานักการ ช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอํานวยความปลอดภัย
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 191 ลําดับที่ 350 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 14 ลําดับที่ 93
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

009 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0029
บ .ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 15 ลําดับที่
94 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

จานวน

497,000 บาท

283
010 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0031 จานวน
บ .แม่ระมาดน้อย - บ.สันปาตึง อ.แม่ระมาด จ.ตาก (สานักการช่าง)

497,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
หนาที่ 16 ลําดับที่ 96 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการ
ชาง)
011 ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต สริม หล็ก สายทางที่ ตก.ถ จานวน
1-0036 ทศบาล มืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม อ. มือง จ.ตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนกอสรางระบบระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามราย
ละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 9 ลําดับที่
14 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

887,000 บาท

012 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 จานวน
ทศบาล มืองตาก - ม.6 ต.วังหิน อ. มือง จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข (ครั้งที่ 2) อบจ.ตาก หนาที่ 14
ลําดับที่ 100 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

500,000 บาท

284
013 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 จานวน
ทศบาล มืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม อ. มือง จ.ตาก (สานัการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 17 ลําดับที่ 101 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการ
ชาง)
014 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 จานวน
บ.ลานขวาง - บ. ด่นมะขาม อ. มือง จ.ตาก (สานักการช่าง)

495,000 บาท

500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข (ครั้งที่ 2) อบจ.ตาก หนาที่ 15
ลําดับที่ 102 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
015 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง สายทางที่ ตก.ถ 1-0038
บ.แม่ตาวสันแป - บ.ห้วยม่วง อ.แม่สอด จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 122 ลําดับที่ 103
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

จานวน

493,000 บาท

285
016 ถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟาแสงสว่าง สายทาง หม่ 1 บ้านหนอง จานวน
ปรือ ตาบลหนองบัวใต้ อา ภอ มือง ชื่อม หม่ 2 บ้านคลอง ชียงทอง
ตาบลประดาง อา ภอวัง จ้า จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 11
ลําดับที่ 19 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

500,000 บาท

017 ติดตั้งระบบ สาไฟฟาโซล่า ซลล์ (Solar cell) ไฟฟาส่องสว่างใน จานวน
พื้นที่ หม่ 5,6,7 ตาบลแม่สอง อา ภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สานัก
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell)
ไฟฟาสองสวางในพื้นที่ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานัก
การชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 34 ลําดับที่ 226 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

499,500 บาท

018 ติดตั้งระบบ สาไฟฟาโซล่า ซลล์ (Solar cell) ไฟฟาส่องสว่างใน จานวน
พื้นที่ หม่ 5,6 ตาบลแม่อุสุ อา ภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell)
ไฟฟาสองสวางในพื้นที่ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานัก
การชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 35 ลําดับที่ 228 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

499,500 บาท

286
019 ติดตั้งระบบ สาไฟฟาโซล่า ซลล์ (Solar cell) ไฟฟาส่องสว่างใน จานวน
พื้นที่ หม่ 5,7,8,11 ตาบลแม่หละ อา ภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟา
สองสวางในพื้นที่ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการ
ชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 36 ลําดับที่ 229 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

499,500 บาท

020 ติดตั้งระบบ สาไฟฟาโซล่า ซลล์ (Solar cell) ไฟฟาส่องสว่างใน จานวน
พื้นที่ หม่ 3,4,6,7,10 ตาบลแม่ต้าน อา ภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟา
สองสวางในพื้นที่ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการ
ชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 37 ลําดับที่ 230 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

499,500 บาท

021 ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง หม่ 9
จานวน
ตาบลน้ารึม ชื่อม ขต ทศบาล มืองตาก อา ภอ มือง จังหวัดตาก
(สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคากอสรางระบบระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 27
ลําดับที่ 173 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)

748,000 บาท
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022 ติดตั้งระบบ สาไฟฟาโซล่า ซลล์ (Solar cell) ไฟฟาส่องสว่างใน จานวน
พื้นที่ หม่ 7 บ้านอมกอทะ ตาบลแม่วะหลวง อา ภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟา
สองสวางในพื้นที่ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการ
ชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 14 ลําดับที่ 28 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการ
ชาง)

499,500 บาท

023 ติดตั้งระบบ สาไฟฟาโซล่า ซลล์ (Solar cell) ไฟฟาส่องสว่างใน จานวน
พื้นที่ หม่ 4 บ้านโค๊ะล ตาบลแม่อุสุ อา ภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟา
สองสวางในพื้นที่ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการ
ชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 14 ลําดับที่ 29 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการ
ชาง)

499,500 บาท

024 ติดตั้งระบบ สาไฟฟาโซล่า ซลล์ (Solar cell) ไฟฟาส่องสว่างใน จานวน
พื้นที่ หม่ 6 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ตาบลแม่ต้าน ชื่อม หม่ 7 บ้านขุน
ห้วยนกกก ตาบลแม่หละ อา ภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟา
สองสวางในพื้นที่ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการ
ชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 14 ลําดับที่ 30 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการ
ชาง)

499,500 บาท
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025 ขยาย ขตท่อส่งน้ำประปาหม่บ้าน หม่ที่ 7, หม่ที่ 9 ตาบล

จานวน

298,000 บาท

001 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทางที่ ตก.ถ 1-0001 บ.ตะ คียนด้วน - บ.สบยม อ.วัง จ้า จ.ตาก
(สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
0.455 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 2,275 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพ
ระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 93 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักการชาง)

1,651,000 บาท

กาะตะ ภา อา ภอบ้านตาก จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาขยายเขตทอสงนํ้าประปาหมูบาน ชนิดปลายบาน
ชั้น 8.5 ระยะทาง 3,370 เมตรตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 18 ลําดับที่ 143 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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002 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0002
บ.หนองปรือ - บ.วัง จ้า (อ. มือง - อ.วัง จ้า) จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1.200 กิโลเมตร หนา
0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 7,200 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 3 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักการชาง)
003 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0005
บ.ตลุกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก อ. มือง จ.ตาก (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.510 กิโลเมตร หนา
0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,060 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 4 ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักการชาง)

3,184,000 บาท

1,353,000 บาท
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004 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006 บ.บ่อไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง อ. มือง
จ.ตาก (สานักการช่าง)

จานวน

1,575,000 บาท

005 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0007
ทาง ข้าบ้านน้าดิบ (อ. มือง- อ.บ้านตาก) จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.400 กิโลเมตร หนา
0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,200 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 98 ลําดับที่
13 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

1,414,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.825
กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
4,537.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานัก
การชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 5 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
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006 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0009
บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสง อ.บ้านตาก จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,400 ตารางเมตร ตามราย
ละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 6
ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

1,970,000 บาท

007 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก
จานวน
สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 บ.ยางโองน้ำ อ.บ้านตาก - บ.วังหวาย
อ.สาม งา จ.ตาก (สานักการช่าง)

493,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 390 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 65 เมตร และเพิ่มหูชาง กวาง 4.00 เมตร ยาว 11.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
434 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ดําเนินการไมนอยกวา
824 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานัก
การชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่ม
เติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 7-8 ลําดับที่ 21
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
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008 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0011
บ.วังหวาย อ.สาม งา - บ.ยางโองน้า อ.บ้านตาก จ.ตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร ตามราย
ละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 9
ลําดับที่ 23 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

1,002,000 บาท

293
009 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทางที่ ตก.ถ 1-0012 บ.วังหวาย - บ.สาม งา อ.สาม งา จ.ตาก
(สานักการช่าง)

495,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าปรับปรุงถนนซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม
หล็ก
จุดที่ 1 ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 20.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 2 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 3 ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 24.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 4 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 35.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 5 ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 25.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ดําเนินการไมนอยกวา 852 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 3-4 ลําดับ
ที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
010 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0014
บ.วังไคร้ - บ.สองแคว อ.สาม งา จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 1.120 กิโลเมตร หนา 0.05
เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 6,160 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 2
ลําดับที่ 28 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

2,755,000 บาท

294
011 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0016
บ. ก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์ จริญ อ.พบพระ จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.840 กิโลเมตร หนา 0.05
เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 6,720 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 10 ลําดับที่ 32 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการ
ชาง)

2,969,000 บาท

012 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0017
บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระ จ้อ อ.พบพระ จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.560 กิโลเมตร หนา 0.05
เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,480 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 11 ลําดับที่ 34 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการ
ชาง)

1,979,000 บาท

295
013 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(overlay) สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บ.แม่กุหลวง - บ.ผาร อ.แม่สอด
จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (overlay) ขนาดกวาง 5.50 เมตร ระยะทางยาว
1.185 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 6,517.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 4 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

1,991,600 บาท

014 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(overlay) สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 บ.ใหม่แม่โกน กน - บ.ห้วยผัก
หละ อ.แม่สอด จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (overlay) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว
1.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 6,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพ
ระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 4 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

1,838,700 บาท

296
015 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทางที่ ตก.ถ 1-0021 บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก (สานัก
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.680 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 4,080 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 12 ลําดับที่ 39 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
016 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทางที่ ตก.ถ 1-0022 บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรง รียน อ.แม่สอด
จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.500 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพ
ระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 5 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

3,115,000 บาท

3,013,000 บาท

297
017 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0024
บ.แม่ตาวริม มย - บ.ปากห้วยแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 1.065 กิโลเมตร หนา
0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 8,520 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก
หนาที่ 5 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

3,819,000 บาท

018 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
สายทางที่ ตก.ถ 1-0026 บ.วังตะ คียน อ.แม่สอด จ.ตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.960
กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
5,280 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการ
ชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 6 ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักการชาง)

1,918,000 บาท

298
019 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก
จานวน
สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บ.แม่กึ๊ดสามท่า - บ.สันปาไร่ อ.แม่ระมาด
จตาก (สานักการช่าง)

3,114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.540 กิโลเมตร. หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 4,320 ตารางเมตร และปรับปรุงทอเหลี่ยมระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Cultvert) ชนิด 2 ชองทาง ขนาด
1.80x1.80 เมตร ยาวขางละ 2.00 เมตร (รวม 4.00 เมตร) ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 7 ลําดับที่
9 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)
020 ปรับปรุงขยายความยาวสะพานคอนกรีต สริม หล็ก สายทางที่ จานวน
ตก.ถ 1-0029 บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงขยายความยาวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ความยาวชวง 5.00 เมตร จํานวน
1 ชวง (มีทางเทา) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอสะพาน
ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร พรอมติดตั้ง
ปายเตือน-ปายบังคับและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการจราจร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 9
ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

499,870 บาท
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021 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0032
บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามปอม อ.แม่ระมาด จ.ตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว
จราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.710 กิโลเมตร หนา 0.05
เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 5,680 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก
หนาที่ 13 ลําดับที่ 56 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการ
ชาง)

2,590,000 บาท

022 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จานวน
(overlay) สายทาง หม่ 6 บ้านกุย ลอตอ ตาบลแม่จัน ชื่อม หม่ 3
บ้าน ดลอคี ตาบลหนองหลวง อา ภออุ้มผาง จังหวัดตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต(overlay) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1.240
กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
4,960 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานัก
การชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 12 ลําดับที่ 23 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

1,929,100 บาท

300
หน้า : 150/223

023 ปรับปรุงท่อ หลี่ยมคอนกรีต สริม หล็ก (Box Cultvert)
สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบปาแฝก
อ. มือง จ.ตาก (สานักการช่าง)

จานวน

368,000 บาท

024 ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อา ภอ มือง จานวน
จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาซอมแซมสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป
เชน งานบันไดขึ้นเสา, งานซอมแซมตาขายถัก, งานปรับปรุงชอง
เก็บตู MDB, งานระบบไฟฟาและงานอื่นๆ ตามรายละเอียดสํานัก
การชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 49 ลําดับที่ 297 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

1,900,000 บาท

025 ปรับปรุงสะพานข้ามลาห้วยแม่ตื่น " ฉลิมพระ กียรติ 84 พรรษา จานวน
5 ธันวาคม 2554" บ้านทีนาม ตาบลแม่ตื่น อา ภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง
4.00 เมตร ความยาว 120.00 เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมสะพานฯ ผิวทางจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พรอมติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกดานการจราจร
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 10
ลําดับที่ 16 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการชาง)

2,238,380 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box
Cultvert) ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร ชนิด 2 ชองทาง ยาวขางละ
2.00 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 38 ลําดับที่ 236 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักการชาง)
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026 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 5 บ้านหนองร่ม ตาบลวังประจบ ชื่อม หม่ 4 บ้านไผ่สีซอ
ตาบลตลุกกลางทุ่ง อา ภอ มือง จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.145 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,160 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 26 ลําดับที่ 168 ตั้งจาย
จากเงินรายได 371,650 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
128,350 บาท (สํานักการชาง)

500,000 บาท

027 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 1 บ้านลานห้วย ดื่อ ตาบลโปงแดง ชื่อม หม่ที่ 3 บ้านบ่อ
ไม้หว้า ตาบลน้ารึม อา ภอ มือง จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,125 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 25 ลําดับที่ 164 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

490,000 บาท
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028 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 4 บ้านหนองบัว หนือ ตาบลหนองบัว หนือ อา ภอ มือง
ชื่อม หม่ 1 บ้านหนองชะลาบ ตาบลตากตก อา ภอบ้านตาก
จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.235 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 1,175 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพ
ระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 11 ลําดับที่ 18 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักการชาง)
029 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก
จานวน
สายทาง ม.4 บ.ปางสา ต.ปามะม่วง ชื่อม ม.3 บ.ห้วยนึ่ง
ต.แม่ทอ . มือง จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,150 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 40 ลําดับที่ 257 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

495,000 บาท

497,000 บาท
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030 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง ถนนจอมพล ขต ทศบาล มืองตาก ชื่อม หม่ที่ 1 บ้าน กาะตา
ถียร ขตตาบลไม้งาม อา ภอ มือง จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร ความหนา 0.20 เมตร รวม
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,920 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
และแกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 24 ลําดับที่
162 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักการชาง)
031 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก
จานวน
สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว ต.นาโบสถ์ ชื่อม ม.1 บ.ทุ่งกง ต.ประดาง
อ.วัง จ้า จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.225 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,125 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานัก
การชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 51 ลําดับที่ 321 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

1,497,000 บาท

491,000 บาท
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032 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 2 บ้านคลอง ชียงทอง ตาบลประดาง ชื่อม หม่ 6 บ้านใหม่
พรสวรรค์ ตาบลนาโบสถ์ อา ภอวัง จ้า จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.155 กม. หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 930 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานัก
การชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 29 ลําดับที่ 190 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

492,000 บาท

033 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง ซอยวังน้าใจ ทศบาลตาบลวัง จ้า ชื่อม หม่ที่ 5 บ้าน ด่นคา
ตาบล ชียงทอง อา ภอวัง จ้า จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.140 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,120 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 30 ลําดับที่ 191 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

473,000 บาท
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034 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 10 บ้านลีซอ ตาบลแม่ท้อ อา ภอ มือง ชื่อม หม่ที่ 6 บ้าน
ผาผึ้ง ตาบล ชียงทอง อา ภอวัง จ้า จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.250 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,125 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 23 ลําดับที่ 161 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)
035 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก
จานวน
สายทาง ม.7 บ.อย่ดี ต.วังจันทร ชื่อม ม.1 บ.ปากทาง ขื่อน ต.วังหมัน
อ.สาม งา จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,150 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 44 ลําดับที่ 276 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

495,000 บาท

496,000 บาท
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036 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง ม.3 บ.วังไคร้ ต.วังหมัน ชื่อม ม.8 บ.ใหม่สามัคคี ต.ยกกระ
บัตร อ.สาม งา จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,150 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 45 ลําดับที่ 277 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

497,000 บาท

037 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 4 บ้านวังหมัน ตาบลวังหมัน ชื่อม หม่ 6 บ้านดงสามสิบ
ตาบลวังจันทร์ อา ภอสาม งา จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,150 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 28 ลําดับที่ 184 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

498,000 บาท
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038 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 7 บ้านปายางใหม่ ตาบลสาม งา อา ภอสาม งา ชื่อม หม่ 4
บ้านยางโองน้า ตาบลแม่สลิด อา ภอบ้านตาก จังหวัดตาก (สานัก
การช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพ
ระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 11 ลําดับที่ 20 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักการชาง)
039 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก
จานวน
สายทาง ม.3 บ.หนองงิ้ว ต.ตากตก ชื่อม ม.1 บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระ ชาะ
อ.บ้านตาก จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,150 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 42 ลําดับที่ 270 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

497,000 บาท

497,000 บาท
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040 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จานวน
ทาง หมูที่ 10 บานหวยแมบอน ตําบลแมสลิด เชื่อม หมูที่ 12 บาน
แมบอน ตําบลตากออก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (สํานักการชาง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.190 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 1,140 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพ
ระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 12 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักการชาง)

498,000 บาท

041 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ม.3 บ.ทาพระธาตุ ต. เกาะตะเภา เชื่อม ต.ทุงกระเชาะ
อ.บานตาก จ.ตาก (สํานักการชาง)

498,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,150 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 43 ลําดับที่ 273 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

จานวน
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042 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 3 บ้าน กาะลาน ตาบลสมอโคน ชื่อม ทางหมาย ลข 1 หม่
1 บ้านปากร้องห้วยจี้ ตาบลตากออก อา ภอบ้านตาก จังหวัดตาก
(สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพ
ระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 12 ลําดับที่ 22 ตั้งจายจาก
เงินรายได(สํานักการชาง)

498,000 บาท

043 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 1 บ้านคีรีน้อย ตาบลรวมไทยพัฒนา ชื่อม หม่ 4 บ้านซอระ
แตะ ตาบลช่องแคบ อา ภอพบพระ จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 900 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 33 ลําดับที่ 214 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

497,000 บาท
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044 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง ม.8 บ.ชิบาโบ ต.คีรีราษฎร์ ชื่อม ม.14 บ.สามยอดดอย ต.ช่อง
แคบ อ.พบพระ จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 900 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 47 ลําดับที่ 286 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

489,000 บาท

045 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ที่ 4 บ้านแม่กลอง ตาบลแม่กลอง ชื่อม หม่ที่ 1 บ้านปรอผา
โด้ ตาบลโมโกร อา ภออุ้มผาง จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 800 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 19 ลําดับที่ 151 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

457,400 บาท
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046 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ที่ 2 บ้านกล้อทอ ตาบลแม่จัน ชื่อม หม่ที่ 3 บ้าน ดลอคี
ตาบลหนองหลวง อา ภออุ้มผาง จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 900 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 20 ลําดับที่ 154 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

500,000 บาท

047 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 1 บ้านห้วยยะอุ ตาบลด่านแม่ละ มา ชื่อม หม่ 7 บ้านห้วย
ไคร้ ตาบลพะวอ อา ภอแม่สอด จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 32 ลําดับที่ 198 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

480,000 บาท
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048 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 8 บ้านแม่กุ หนือ ทศบาลตาบลแม่กุ ชื่อม หม่ 5 บ้าน
หนองน้า ขียว อบต.แม่กุ อา ภอแม่สอด จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.250 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 31 ลําดับที่ 195 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

488,000 บาท

049 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 5 บ้านบอหมาก ตาบลแม่วะหลวง ชื่อม หม่ 14 บ้านกิ่งไม้
ขาว ตาบลแม่สอง อา ภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.190 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 950 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 13 ลําดับที่ 24 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

497,000 บาท
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050 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 3 บ้านแม่กื้ดใหม่ ตาบลแม่กาษา ชื่อม หม่ 11 บ้านใหม่
หนองบัวคา ตาบลแม่ปะ อา ภอแม่สอด จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 800 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 13 ลําดับที่ 26 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

391,000 บาท

051 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง หม่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ ดอนสว่าง ตาบลแม่กาษา ชื่อม หม่ 2
บ้านแม่ปะกลาง ตาบลแม่ปะ อา ภอแม่สอด จังหวัดตาก (สานักการ
ช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.160 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 800 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 14 ลําดับที่ 27 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

389,000 บาท
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052 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง ม.4 บ.ไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่ง ชื่อม ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประ
จบ อ. มือง จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.190 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,140 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 41 ลําดับที่ 261 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)
053 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จานวน
ทาง หมูที่ 8 บานเดนมะขาม ตําบลตลุกกลางทุง เชื่อม หมูที่ 4
บานนํ้ารึม ตําบลนํ้ารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก (สํานักการชาง)
เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.255 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,147.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไข
เพิ่มเติม และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 22 ลําดับที่ 157 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

490,000 บาท

494,000 บาท
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054 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จานวน
ทาง ม. 12 บ.หนองมะคา ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ม. 7
บ.นาขุนเจริญ ต.หนองหญาปลอง อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย
(สํานักการชาง)
เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.240 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,080 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 39 ลําดับที่ 256 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)
055 โครงการปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทางคอนกรีต
จานวน
เสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 7 บานเนินมะคึก ตําบลนํ้ารึม เชื่อม
หมูที่ 1 บานลานหวยเดื่อ ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก
(สํานักการชาง)
เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,150 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 21 ลําดับที่ 156 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

493,000 บาท

498,000 บาท
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056 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ป็นผิวทางคอนกรีต สริม หล็ก สาย จานวน
ทาง ม.6 บ. สรีราษฎร์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ ชื่อม ม.10 บ. จดีย์
โค๊ะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 900 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราช
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 46 ลําดับที่ 282 ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักการชาง)

497,000 บาท

057 ปรับปรุงท่อ หลี่ยมระบายน้าคอนกรีต สริม หล็ก (Box
จานวน
Cultvert) หม่ 11 บ้านแม่กุบรพา ทศบาลตาบลแม่กุ ชื่อม หม่ 4
บ้านป ต้อ อบต.แม่กุ อา ภอแม่สอด จังหวัดตาก (สานักการช่าง)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงทอเหลี่ยมระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Box Cultvert) ชนิด 2 ชองทาง ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร ยาว
6.00 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 13 ลําดับที่ 25 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)

490,000 บาท

317
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,200,000 บาท

001 โครงการบริหารจัดการขยะมลฝอยรวมและของ สียอันตราย จานวน
ชุมชน (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ
คาจางเหมาจัดสถานที่พรอมเครื่องเสียง คาปายโครงการ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คากระเปาใสเอกสาร คาจาง
เหมาขนสงและกําจัดขยะของเสียอันตราย คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่ม
เติมและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 91 ลําดับที่ 1 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)
002 โครงการรณรงค์ พื่อลดขยะมลฝอย (กองแผนและงบประมาณ) จานวน

600,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ
คาเชาที่พัก คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาปายโครงการ
คากระเปาใสเอกสาร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาตกแตงสถานที่พรอมเครื่องเสียง
คาทําปายโรลอัพและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบจ.ตาก
หนาที่ 281 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและ
งบประมาณ)

100,000 บาท

318
003 โครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตามหลัก 3Rs (กองแผน จานวน
และงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาปายโครงการ คายานพาหนะ คากระเปาใส
เอกสาร คาตกแตงสถานที่พรอมเครื่องเสียง คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝก
อบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) อบจ.ตาก หนาที่ 282 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)
004 โครงการชุมชนตนแบบขยะครัวเรือน (กองแผนและงบ
จานวน
ประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาปายโครงการ คายานพาหนะ คากระเปาใส
เอกสาร คาตกแตงสถานที่พรอมเครื่องเสียง คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้
ในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 26
ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท

200,000 บาท

319
005 โครงการอบรมและส่ง สริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จานวน
(กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 282 ลําดับที่
5 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

200,000 บาท

320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

17,880,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

14,605,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

14,605,000 บาท

001 โครงการประชาสัมพันธ์ คลื่อนที่ "อบจ.ตาก พบประชาชน"
จานวน
(สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง
คาจางเหมาจัดดอกไมพิธีเปด-ปด คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจาง
เหมาเครื่องเสียง คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุอุปกรณและเครื่องเขียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 261 ลําดับที่ 10 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

002 โครงการส่ง สริมความร้ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จานวน
จังหวัดตาก (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาจางเหมาจัดสถานที่
คาจางเหมาเครื่องเสียง คาเบี้ยเลี้ยง คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ/เผยแพร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาเชาที่พัก คาปายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 265
ลําดับที่ 17 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

1,450,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

321
003 โครงการฝึกอบรมส่ง สริมสุขภาพในครอบครัวและชุมชน
จานวน
(สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาจางเหมาจัดสถานที่
คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ คาเบี้ยเลี้ยง
คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาโฆษณาประชาสัมพันธ/เผยแพร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาเชาที่พัก คาปายโครงการ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝก
อบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 215 ลําดับที่ 42 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

600,000 บาท

004 โครงการฝึกอบรมส่ง สริมสุขภาพและพัฒนาการจัดการอนามัย จานวน
สิ่งแวดล้อม (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก
คาของสมนาคุณในการดูงาน คายานพาหนะ คาจางเหมาจัด
สถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ
คาเบี้ยเลี้ยง คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาโฆษณาประชาสัมพันธ/เผยแพร
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาปายโครงการ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝก
อบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 201 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด
อบจ.)

2,000,000 บาท

322
005 โครงการฝึกอบรมให้ความร้ กี่ยวกับงานสาธารณสุขมลฐาน
จานวน
(สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะเดินทาง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาจางเหมาจัดสถานที่
คาจางเหมาเครื่องเสียง คายานพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก
คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คากระเปาใส
เอกสาร คาปายโครงการ คาโฆษณาประชาสัมพันธ/เผยแพร
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก
หนาที่ 207 ลําดับที่ 26 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

1,200,000 บาท

006 โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (สานักปลัด จานวน
อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะเดินทาง คาจางเหมารถบัส
ปรับอากาศ คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คายาน
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คากระเปาใสเอกสาร คาปายโครงการ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก
หนาที่ 202 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

600,000 บาท

323
007 โครงการฝึกอบรมส่ง สริมการสร้างสุขภาวะที่ดีในชุมชน (สานัก จานวน
ปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 215 ลําดับที่ 43
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

400,000 บาท

008 โครงการฝึกอบรมให้ความร้ด้านทันตสาธารณสุข (สานักปลัด จานวน
อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่
210 ลําดับที่ 34 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

324
009 โครงการฝึกอบรมให้ความร้การดแลสุขภาพและการออกกาลัง จานวน
กาย (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาของรางวัล คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 212 ลําดับที่ 38 ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักปลัด อบจ.)
010 โครงการฝกอบรมใหความรูสุขภาพจิตในชุมชน (สํานักปลัด
จานวน
อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่
214 ลําดับที่ 40 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

130,000 บาท

100,000 บาท

325
011 โครงการฝึกอบรมให้ความร้การควบคุมโรคอุบัติใหม่ (สานัก
จานวน
ปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่
213 ลําดับที่ 39 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

012 โครงการฝึกอบรมให้ความร้การปองกันและควบคุมโรค อดส์ จานวน
(สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ คานํ้ามันเชื้อ
เพลิง คาจางเหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาปายโครงการ
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 212
ลําดับที่ 37 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

326
013 โครงการฝกอบรมปองกันควบคุมโรคที่สําคัญ (สํานักปลัด
อบจ.)

จานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 202 ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด
อบจ.)
014 คาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูการรักษาโรคใน
จานวน
เบื้องตน (สํานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ/เผยแพร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คายาน
พาหนะ คาเชาแพพรอมเรือลากจูง คาปายโครงการ คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก
หนาที่ 215 ลําดับที่ 44 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

200,000 บาท

150,000 บาท

327
015 โครงการฝึกอบรมให้ความร้การ สริมสร้างภมิคุ้มกันโรค (สานัก จานวน
ปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก
หนาที่ 211 ลําดับที่ 35 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

016 โครงการฝึกอบรมให้ความร้การดแลผ้ปวยที่มีภาวะติด ตียง
จานวน
บื้องต้น (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คายานพาหนะ คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 217
ลําดับที่ 50 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

328
017 โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน (สานัก จานวน
ปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ/เผยแพร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คายาน
พาหนะ คาเชาแพพรอมเรือลากจูง คาปายโครงการ คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 207 ลําดับที่ 27 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

225,000 บาท

018 โครงการฝึกอบรม สริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน จานวน
(สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจาง
เหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาเชาแพพรอมเรือลากจูง
คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
วัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่
216 ลําดับที่ 45 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

400,000 บาท
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019 โครงการฝึกอบรมให้ความร้ตามแนวพระราชดาริหลัก ศรษฐกิจ จานวน
พอ พียงแก่สตรีและบุคคลในครอบครัว (กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจางเหมารถบัสปรับ
อากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 203 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองกิจการสภา อบจ.)

400,000 บาท

020 โครงการฝึกอบรม สริมสร้างครอบครัว ข้มแข็งของสตรีและ
จานวน
บุคคลในครอบครัว (กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจาง
เหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาเชาแพพรอมเรือลากจูง
คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 216 ลําดับที่ 46 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองกิจการสภา อบจ.)

150,000 บาท
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021 โครงการฝึกอบรมส่ง สริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและ จานวน
บุคคลในครอบครัว (กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาเชาแพพรอม
เรือลากจูง คานํ้ามันเชื้อเพลิง คายานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมา
เครื่องเสียง คายานพาหนะ คากระเปาใสเอกสาร คาปายโครงการ
คาโฆษณาประชาสัมพันธ/เผยแพร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 203 ลําดับที่ 14 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)

400,000 บาท

022 โครงการฝึกอบรมส่ง สริมการ พิ่มศักยภาพให้กับผ้สงอายุ (กอง จานวน
กิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คากระเปาใสเอกสาร คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 205 ลําดับที่ 19
ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)

450,000 บาท
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023 โครงการฝึกอบรม ครือข่าย/ชมรม ผ้สงอายุ (กองกิจการสภา จานวน
อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คากระเปาใสเอกสาร คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 205 ลําดับที่
20 ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)

200,000 บาท

024 โครงการฝึกอบรม พื่อส่ง สริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้สงอายุ จานวน
(กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คากระเปาใสเอกสาร คาปายโครงการ คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 204 ลําดับที่ 18
ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)

100,000 บาท
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025 โครงการฝึกอบรม พื่อส่ง สริมสุขภาพและทักษะในการดารง จานวน
ชีวิตให้กับ ด็กและ ยาวชน (กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาจางเหมาจัดสถานที่
คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ และคาใช
จายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 216 ลําดับที่
47 ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)
026 โครงการฝกอบรมใหความรูดานสิทธิและการดูแลสุขภาพผูพิการ จานวน
(กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมารถปรับอากาศ
คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง
คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝก
อบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 202 ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองกิจการสภา อบจ.)

100,000 บาท

100,000 บาท
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027 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงาน พื่อพัฒนาศักยภาพของ ด็ก จานวน
และ ยาวชน (กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร
คาของสมนาคุณในการดูงาน คายานพาหนะ คาจางเหมารถบัส
ปรับอากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมา
เครื่องเสียง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 205 ลําดับที่ 22 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)

400,000 บาท

028 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงาน พื่อส่ง สริมจิตสานึกที่ดีต่อ จานวน
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับ ด็กและ ยาวชน (กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คายานพาหนะ คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ คานํ้า
มันเชื้อเพลิง คาเชาที่พัก คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 206 ลําดับที่ 23
ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)

400,000 บาท
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029 โครงการจัดงานวันต่อต้านยา สพติด (กองกิจการสภา อบจ.) จานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดสถานที่ พรอมเครื่อง
เสียงและไฟประดับ คาจางเหมาวงดนตรี คาตอบแทนการแสดง
คายานพาหนะ คาใชจายในการประชาสัมพันธ คานํ้ามันเชื้อเพลิง
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 263 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองกิจการสภา อบจ.)

50,000 บาท

030 โครงการส่ง สริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตาก จานวน
(กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาจางเหมาสถานที่ คาจาง
เหมาเครื่องเสียง คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 87 ลําดับที่ 11 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)

300,000 บาท
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031 โครงการฝึกอบรมทักษะและส่ง สริมอาชีพคนพิการ (กอง
จานวน
กิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร
คาของสมนาคุณในการดูงาน คายานพาหนะ คาจางเหมารถบัส
ปรับอากาศ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาปายโครงการ คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 216
ลําดับที่ 48 ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)

200,000 บาท

032 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทการ มืองการปกครองใน
จานวน
ระบอบประชาธิปไตยแก่กลุ่มสตรีและบุคคลในครอบครัว (กอง
กิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจาง
เหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาปายโครงการ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและคาใช
จายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 208 ลําดับที่ 30
ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)

150,000 บาท
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033 โครงการฝึกอบรมส่ง สริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของ จานวน
สตรีและบุคคลในครอบครัว (กองกิจการสภา อบจ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจาง
เหมาสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาเชาแพพรอมเรือลากจูง
คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
วัสดุ เครื่องเขียนและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก
หนาที่ 204 ลําดับที่ 16 ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา
อบจ.)

250,000 บาท

034 โครงการประชุมสัมมนา ชิงปฏิบัติการ พื่อบรณาการจัดทา
จานวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ขตจังหวัด
ตากและจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คา
เชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 256 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

450,000 บาท
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035 โครงการส่ง สริมและสนับสนุนการสร้าง ครือข่ายความร่วมมือ จานวน
ภาคประชาชนระดับจังหวัดตากในการจัดทาแผนชุมชน (กองแผน
และงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 257
ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท

036 โครงการส่ง สริมการดา นินชีวิตตามปรัชญา ศรษฐกิจพอ พียง จานวน
(กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 64 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผน
และงบประมาณ)

100,000 บาท
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037 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ พื่อรองรับประชาคม ศรษฐกิจอา จานวน
ซียน (AEC) (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 200 ลําดับที่
2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

200,000 บาท

038 โครงการส่ง สริมการพัฒนา ครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการ
จานวน
กษตรจังหวัดตาก (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และคา
ใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 65 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผน
และงบประมาณ)

1,650,000 บาท

039 โครงการส่ง สริมการ ลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก (กองแผนและงบ จานวน
ประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 201 ลําดับที่
4 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท
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040 โครงการตามรอยพ่อ ศรษฐกิจพอ พียง (กองแผนและงบ
จานวน
ประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 208 ลําดับที่
31 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท

041 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน
ตามนโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน" (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา
ที่พัก คายานพาหนะ คาจางเหมาจัดสถานที่พรอมเครื่องเสียง คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่
210 ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท
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042 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ " ราทา
จานวน
ความดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดตาก (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม เงินรางวัลการประกวด คาตอบแทนคณะ
กรรมการ คาจางเหมาการจัดนิทรรศการ คาใชจายในพิธีเปดงาน
คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาทําสปอรต
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาตกแตงจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 264
ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,275,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,275,000 บาท

001 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานฟนฟสมรรถภาพผ้รับ จานวน
บริการ (สานักปลัด อบจ.)
อุดหนุนสํานักงานเทศบาลนครแมสอด เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการพัฒนาศัพยภาพการใหบริการงานฟนฟู
สมรรถภาพผูรับบริการ (คลินิกชุมชนอบอุน) สํานักงานเทศบาล
นครแมสอด ประจําปงบประมาณ 2564 ตามหนังสือสํานักงาน
เทศบาลนครแมสอด ที่ ตก 52103/1291 ลงวันที่ 24 เมษายน
2563 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 68 ลําดับที่ 56 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

725,000 บาท

งินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งินอุดหนุนส่วนราชการ
001 โครงการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์ จานวน
ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 (สานักปลัด อบจ.)
อุดหนุนโรงพยาบาลบานตาก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑยานพาหนะและครุภัณฑ
ทางการแพทย ปงบประมาณ 2564 ตามหนังสือโรงพยาบาล
บานตาก ที่ ตก 0032.311/459 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่
17 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

2,000,000 บาท

002 โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้ ลือดออก (สานักปลัด อบจ.) จานวน
อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวาเลย เพื่อจายเปนคา
ใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
หมูที่ 1, 2, 3 ตําบลวาเลย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ป 2564
ตามหนังสือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวาเลย ที่ ตก
0832.1/94 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 66
ลําดับที่ 55 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

50,000 บาท

003 โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้ ลือดออก (สานักปลัด อบจ.) จานวน
อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานยะพอ เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออกในชุมชน ป 2564 ตามหนังสือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานยะพอ ที่ ตก 0832.1/249 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม
2563 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 66 ลําดับที่ 55 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบจ.)

50,000 บาท
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004 โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้ ลือดออก (สานักปลัด อบจ.) จานวน
อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรวมไทยพัฒนา 16 เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน ป 2564 ตามหนังสือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรวมไทย
พัฒนา 16 ที่ ตก 0832.1/30 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 66 ลําดับที่ 55 ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักปลัด อบจ.)

50,000 บาท

005 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื่อสนับสนุนการส่ง จานวน
สริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค ชิงรุกในชุมชน ปี 2564 (สานัก
ปลัด อบจ.)
อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชองแคบ เพื่อจายเปนคา
ใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณทางการแพทย
เพื่อสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรคเชิงรุกใน
ชุมชน ป 2564 ตามหนังสือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ชองแคบ ที่ ตก 0832.1/120 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่
18 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

006 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื่อสนับสนุนการส่ง จานวน
สริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค ชิงรุกในชุมชน ปี 2564 (สานัก
ปลัด อบจ.)
อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานซอโอ เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณทางการแพทย
เพื่อสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรคเชิงรุกใน
ชุมชน ป 2564 ตามหนังสือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
ซอโอ ที่ ตก 0832.1/20 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 18
ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท
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007 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื่อสนับสนุนการส่ง จานวน
สริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค ชิงรุกในชุมชน ปี 2564 (สานัก
ปลัด อบจ.)
อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรวมไทยพัฒนา 1 เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณทางการแพทย เพื่อ
สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรคเชิงรุกในชุมชน ป
2564 ตามหนังสือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรวมไทยพัฒนา 1
ที่ ตก 0832.1/184 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 18 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท

008 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื่อสนับสนุนการส่ง จานวน
สริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค ชิงรุกในชุมชน ปี 2564 (สานัก
ปลัด อบจ.)
อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรวมไทยพัฒนา 6
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย เพื่อสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพและควบคุม
ปองกันโรคเชิงรุกในชุมชน ป 2564 ตามหนังสือโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานรวมไทยพัฒนา 6 ที่ ตก 0832.1/117
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 18 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักปลัด อบจ.)

100,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

6,334,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,755,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,500,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

001 โครงการส่ง สริมสุขภาพการออกกาลังกาย (กองการศึกษา
จานวน
ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนผูนําเตน และคาตอบแทนวิทยากรใน
การทดสอบสมรรถภาพรางกาย คาเชาอุปกรณ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติมและเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 277
ลําดับที่ 25 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

50,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
001 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
พื่อจ่าย ป็นค่าจ้าง หมาทาความสะอาดและดแลบารุงรักษา
สนามกีฬา ปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบประปา ค่าจ้างติดตั้ง
ครือข่ายคอมพิว ตอร์ภายในสานักงาน จ้าง หมาติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟา ดินสายไฟฟา จ้าง หมาจัดทาประกัน ค่าธรรม นียม
ประกันภัยรถยนต์ตาม พรบ.คุ้มครองผ้ประสบภัยจากรถยนต์
ค่าจ้างทาบัตรสมาชิกผ้ใช้บริการสนามกีฬา ค่าทาวารสาร
แผ่นพับ ค่าจ้างโฆษณาและ ผยแพร่ และค่าจ้าง หมาบริการอื่นๆ
ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
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002 โครงการแขงขันกีฬา – กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือ
ประชาชนระดับอําเภอ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

1,000,000 บาท

003 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทํา
จานวน
ชื่อเสียง ผูใหการสนับสนุนหรือทําประโยชนดานกีฬาของจังหวัดตาก
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจางเหมาจัด
สถานที่ คาจางเหมาพิธีเปด - ปด คาจางเหมาทําสนามการ
แขงขัน คาปายโครงการและคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 278 ลําดับที่ 28 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพิธีเปด- ปด คาโลเชิดชูเกียรติฯ
และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 278 ลําดับที่
29 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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004 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ (กองการศึกษา ศาสนาและ จานวน
วัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจางเหมาจัด
สถานที่ คาจางเหมาพิธีเปด - ปด คาจางเหมาทําสนามการแขงขัน
คาปายโครงการและคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปน ไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) อบจ.ตาก หนาที่ 279
ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

900,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

1,255,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุภายในอาคารสานัก
งาน และบริ วณสนามกีฬาที่ ป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ได้แก่ อุปกรณ์และอะไหล่ ครื่องมือ ครื่องใช้ไฟฟา
และแสงสว่าง หลอดไฟฟา สายไฟฟา ไฟราว ไฟประดับ อุปกรณ์
หลอดไฟฟาต่าง ๆ สายอากาศ ชิ้นส่วนวิทยุ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก
งินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน
ของ อบจ.ตาก ช่น รถบรรทุกน้า รถขนขยะ ครื่องตัดหญ้า และ
อื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จา ป็นสาหรับใช้ใน
อาคารสานักงาน และสนามกีฬา อบจ.ตาก ช่น แปรงขัดพื้น ไม้
กวาด ผงซักฟอก น้ายา คมีฆ่า ชื้อ น้ายาทาความสะอาดห้อง
น้า น้ายาล้างพื้น คลือบพื้น แก้วน้า จานรอง ภาชนะใส่น้า ถัง
ขยะ ขันน้าลายไทย พาน ถาด ชุดถ้วยน้าชาพร้อมฝาและที่
รอง โตก ชุดใส่น้าชา และอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

250,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ช่น ปน
ซี มนต์ หิน ทราย ท่อน้า อุปกรณ์ประปา สียม จอบ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน

80,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ช่น อะไหล่ ชิ้น
ส่วน วัสดุอุปกรณ์ของยานพาหนะ ยางนอก แบต ตอรี่ หัว
ทียน แผงกั้นจราจร กรวยจราจร ปายจราจร และอื่นๆ ตั้งจ่าย
จาก งินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น ช่น น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามันจาระบี น้ามัน ครื่องและอื่นๆ ในการ
ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก โดย ครื่องมือ รถยนต์ ครื่องจักรกลของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งรถยนต์และ ครื่องจักรกล
ของกองช่าง ช่น รถบรรทุกขยะ รถฟาร์มแทรก ตอร์ ครื่องตัด
หญ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสนาม
กีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ช่น แอลกอฮอล์ สาลี ผ้าพันแผล น้ายา
ต่างๆ ช่น คลอรีน น้ายาปรับสภาพน้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุการ กษตร

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ช่น สาร คมีปองกันและ
กาจัดศัตรพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดินดา หญ้า แกลบ สปริง
กอร์ ก๊อกน้า ท่อน้า อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก งินราย
ได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน
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วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล
ลูกวอลเลยบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกฟุตซอล ลูกตะกรอ ลูกแชรบอล
ลูกปงปอง ลูกเปตอง ตาขาย ไมแบตมินตัน ไมปงปอง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

125,000 บาท

รวม

2,179,500 บาท

รวม

679,500 บาท

จานวน

32,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
001 จัดซื้อต้ล็อก กอร์ 18 ช่อง (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

้

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 4 ตูๆ ละ
8,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท เพื่อใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก รองรับผูมาใชบริการออกกําลังกาย โดยจัด
ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีมือจับชนิดฝง
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 404
ลําดับที่ 4(5) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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ครุภัณฑ์การ กษตร
001 จัดซื้อเครื่องไดโว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
จานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องไดโว ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 10,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท เพื่อใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 403 ลําดับที่
1(2) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

20,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
001 จัดซื้อ ครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (กองการศึกษา ศาสนาและ จานวน
วัฒนธรรม)
พื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 5
เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เปนเงิน 47,500 บาท เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
- ครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
ปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่
403 ลําดับที่ 2(2) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

47,500 บาท
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002 จัดซื้อ ครื่องกรองน้าสแตน ลส (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

จานวน

100,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองนํ้าสแตนเลส ขนาด 4 กอก
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท
เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก รองรับผูมาใช
บริการออกกําลังกาย โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) อบจ.ตาก หนาที่ 403 ลําดับที่ 2(5) ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ครุภัณฑ์กีฬา
001 จัดซื้อล่วิ่งไฟฟา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลูวิ่งไฟฟา จํานวน 3 ชุดๆ ละ 160,000
บาท เปนเงิน 480,000 บาท เพื่อใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก รองรับผูมาใชบริการออกกําลังกาย โดย
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
้ - มอ ตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
- ความ ร็วไม่น้อยกว่า 1-15 กม./ชม.
- สามารถรองรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่
405 ลําดับที่ 5(2) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

351
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,500,000 บาท

001 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล (กอง จานวน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมอาคารอัฒจันทรสนามกีฬาฟุตบอล
เชน ปรับปรุงซอมแซมหองตางๆ ภายในอาคาร ปรับปรุงซอมแซม
หองนํ้าภายในอาคาร ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาภายในอาคาร
และปรับปรุงทาสีอาคาร ฯลฯ เพื่อรองรับผูมาใชบริการออกกําลังกาย
และรองรับการจัดการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของสํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
และแกไขเพิ่มเติมและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) อบจ.ตาก หนาที่ 276 ลําดับที่ 22 ตั้งจายจากเงินรายได
600,000 บาทและตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 900,000 บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

1,500,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

001 โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา กีฬา ยาวชนแห่งชาติ กีฬา จานวน
แห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ และกีฬา อาวุโสแห่งชาติ (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดตาก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอุดหนุนการแขงขัน กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ กีฬา
คนพิการแหงชาติและ กีฬาอาวุโสแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2564
ตามหนังสือสมาคมกีฬาแหงจังหวัดตาก ที่ สกต 068/2563 ลงวันที่
13 พฤษภาคม 2563 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 24
ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม)

400,000 บาท

งินอุดหนุนกิจการที่ ป็นสาธารณประโยชน์
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

13,570,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

11,570,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

11,570,000 บาท

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
001 โครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี วันสําคัญของชาติ งานรับ
เสด็จฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และของจังหวัดตาก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ โดยดําเนินการเอง
และสนับสนุนจังหวัดตากหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
คาวัสดุประดับตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเครื่องราชสักการะ คาดอกไมธูปเทียน คาเครื่องไทยธรรม
คาจตุปจจัย คาเชาเครื่องเสียง คาจางเหมาบริการ คาพวงมาลา
คาจัดทําพานพุม คาจางมหรสพการแสดง คาตอบแทนการแสดง
ตาง ๆ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การจัดงาน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) อบจ.ตาก หนาที่ 2 ลําดับที่ 15 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

950,000 บาท
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
001 โครงการร่วมสืบสานประ พณีงานตากสินมหาราชานุสรณ์
จานวน
จังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาตอบแทน คาโล
รางวัล คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาประกาศนียบัตร
คาตอบแทนการแสดง คาจางเหมาจัดการแสดงละครประกอบแสง
เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช คาประดับ
ตกแตงองคศาลสมเด็จพระเจาตากสิน คาจางเหมาติดตั้งระบบ
ไฟฟาและแสงสวางในบริเวณงานฯ คาติดตั้งระบบนํ้าประปา
คาจางเหมาจัดการแสดงพลุดอกไมไฟ คาจางเหมาตกแตงเวที
คาจางเหมา จัดสถานที่ คาจัดขบวนแห คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาจัดงานแถลงขาว คาเชาเครื่องเสียงและคาใชจายอื่นที่
จําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 222 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
002 โครงการร่วมสืบสานประ พณีวัฒนธรรมชน ผ่าม้งจังหวัดตาก
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางเหมา
เวทีและเครื่องเสียง พรอมระบบไฟฟาบนเวที คาจางเหมาติดตั้ง
ระบบไฟฟาภายในงาน คาตกแตงเวทีและจัดสถานที่ คาจางเหมา
จัดการแสดงวัฒนธรรมทองถิ่น คาจางเหมาจัดนิทรรศการ/ลาน
วัฒนธรรมวิถีชีวิต คาจางเหมาปรับพื้นที่สถานที่จัดงาน คาจาง
เหมาทําปายไวนิลและปายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่
จําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 222 ลําดับที่ 2
ตั้งจาย จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

6,400,000 บาท

600,000 บาท
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003 โครงการร่วมสืบสานประ พณีวัฒนธรรมชน ผ่าปกา กอะ
จานวน
จังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางเหมาเวที
และเครื่องเสียง พรอมระบบไฟฟาบนเวที คาจางเหมาติดตั้งระบบ
ไฟฟาภายในงาน คาตกแตงเวทีและจัดสถานที่ คาจางเหมาจัดการ
แสดงวัฒนธรรมทองถิ่น คาจางเหมาจัดนิทรรศการ/ลานวัฒนธรรม
วิถีชีวิต คาจางเหมาปรับพื้นที่สถานที่จัดงาน คาจางเหมาทําปาย
ไวนิลและปายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่จําเปนหรือเกี่ยวของ
สําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 222 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

400,000 บาท

004 โครงการรวมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุจังหวัดตาก (กองการศึกษา จานวน
ศาสนาและวัฒนธรรม)

220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางเหมา
ตกแตงสถานที่ พรอมเครื่องเสียง ระบบไฟฟาและอุปกรณ คาจาง
เหมาทําบายศรีพรอมเครื่องบวงสรวง คาจางเหมาจัดสถานที่
พรอมติดตั้งและจัดเก็บ คาจางเหมาจัดทําเวทีพรอมตกแตง คา
จางเหมาการแสดงปพาทย คาจางเหมาจัดการแสดงวัฒนธรรม
ทองถิ่น คาจางเหมาเครื่องเสียงพรอมระบบไฟฟา คาจางเหมา
เครื่องกําเนิดไฟฟา พรอมระบบไฟฟาและอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) อบจ.ตาก หนาที่ 223 ลําดับที่
5 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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005 โครงการร่วมสืบสานประ พณีวันสงกรานต์จังหวัดตาก (กองการ จานวน
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฯ ช่น ค่าจ้าง หมา
จัดสถานที่พร้อมตกแต่ง จัด ก็บและทาความสะอาด ค่าจ้าง หมา
จัดขบวนแห่พร้อม ครื่อง สียง ค่าจ้าง หมา ครื่อง สียงพร้อมระบบ
ไฟฟาค่าจ้าง หมา วทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้าง หมาจัดซุ้มพร้อมสาธิต
ภมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้าง หมารถแห่พร้อม ครื่อง สียง ค่าจ้าง หมา
ตกแต่งรถแห่นางสงกรานต์พร้อมรปปีนักษัตร ค่าจ้าง หมาตกแต่ง
รถแห่พระพุทธรป ค่าจ้าง หมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ค่าจ้าง หมาจัดนิทรรศการ/ลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและค่าใช้
จ่ายอื่นที่จา ป็นหรือ กี่ยวข้องสาหรับงานนี้ ป็นไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ ป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หน้า 223 ลาดับ
ที่ 7 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
006 โครงการร่วมสืบสานประ พณีบุญบั้งไฟจังหวัดตาก (กองการ จานวน
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางเหมาเวที
และเครื่องเสียง คาจางเหมาจัดสถานที่พรอมตกแตง คาจางเหมา
จัดทําเครื่องประกอบพิธีบวงสรวง คาจางเหมาจัดการแสดง
วัฒนธรรมทองถิ่น คาจางเหมาจัดนิทรรศการ/ลานวัฒนธรรมวิถี
ชีวิต คาจางเหมาปรับพื้นที่สถานที่จัดงาน คาปายโครงการและปาย
ประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่จําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับงานนี้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก
หนา 224 ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

200,000 บาท

150,000 บาท

356
007 โครงการร่วมส่ง สริมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางด้านศาสนาใน จานวน
ขตพื้นที่จังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางเหมา
ตกแตงเทียนจํานําพรรษา คาเครื่องไทยธรรม คาจางเหมาวงป
พาทย คาจางเหมาทําเครื่องบวงสรวง คาจางเหมาเครื่องเสียงและ
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 224 ลําดับที่ 9
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000 บาท

008 โครงการฝึกอบรมส่ง สริมให้ความร้ด้านการปฏิบัติตามหลัก
จานวน
ศาสนาอิสลามใน ขตพื้นที่จังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาสถานที่และ
เครื่องเสียง คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่
225 ลําดับที่ 11 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

150,000 บาท

357
009 โครงการฝึกอบรมส่ง สริมให้ความร้ด้านการปฏิบัติตามหลัก
จานวน
ศาสนาคริสต์ใน ขตพื้นที่จังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาสถานที่และ
เครื่องเสียง คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาคูมือประกอบการอบรมและคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 225 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

200,000 บาท

010 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางด้านศาสนกิจใน ขต จานวน
พื้นที่จังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ
คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาคูมือประกอบการอบรม
คาปายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 225 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

300,000 บาท

011 โครงการฝึกอบรมส่ง สริมให้ความร้ด้านธรรมศึกษาบาลีศึกษา จานวน
ใน ขตพื้นที่จังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ
คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาคูมือประกอบการอบรม
คาปายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 225 ลําดับที่ 14 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

300,000 บาท

358
012 โครงการศึกษาวิ คราะห์วิจัยและ ผยแพร่ข้อมลด้านศาสนา
จานวน
ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประ พณีและภมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางเหมา
ผูเชี่ยวชาญดําเนินการศึกษาวิเคราะหวิจัยขอมูลดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตากใหเปนตนฉบับหรือคา
จางเหมาผลิตสื่อขอมูลดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตากและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงาน
นี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติมและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 226 ลําดับที่ 16 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

013 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่ม
จานวน
ชาติพันธุ์จังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร
คานํ้ามันเชื้อเพลิง คายานพาหนะ คาจางเหมารถปรับอากาศ
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
คาปายโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับงาน
นี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 226 ลําดับที่ 17 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

750,000 บาท

359
014 โครงการร่วมสืบสานประ พณีบวงสรวงและสรงน้าศาลหลัก
จานวน
มือง ก่าจังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาตกแตงเวที
คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาจัดขบวนแห คาจางเหมา
เครื่องเสียง คาจางเหมาจัดทําเครื่องประกอบพิธีบวงสรวง
คาจตุปจจัย คาเครื่องไทยธรรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คาตอบแทนการแสดงและคาใชจายอื่นที่จําเปนหรือเกี่ยวของ
สําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 226 ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
015 โครงการฝกอบรมถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
จานวน
ทองถิ่นจังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาเชา
วัสดุการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาตกแตงสถานที่
คาจางเหมาเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ คาจางเหมาจัดการแสดง
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาเอกสารประกอบการฝกอบรม
คาปายโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่
227 ลําดับที่ 20 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

50,000 บาท

100,000 บาท

360
016 โครงการฝกอบรมพัฒนาเครือขายวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นจังหวัดตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

250,000 บาท

017 โครงการฝึกอบรมด้านประ พณี ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัด จานวน
ตาก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาจาง
เหมาตกแตงสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาสมนาคุณวิทยากร
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาเอกสารประกอบการฝกอบรม
คาปายโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับงาน
นี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 227 ลําดับที่ 22 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร
คานํ้ามันเชื้อเพลิง คายานพาหนะ คาจางเหมารถปรับอากาศ
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
คาปายโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับงาน
นี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 227 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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018 โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดและสนับสนุนการดา นินงาน จานวน
ตามโครงการอัน นื่องมาจากพระราชดาริ/พระราช สาวนีย์ (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ คาวัสดุอุปกรณในการจัดแสดงสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
ประชาสัมพันธ คาจัดสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาใชจายพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง คาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดงาน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 19-20 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,000,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,000,000 บาท

งินอุดหนุนส่วนราชการ
001 โครงการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณจังหวัดตาก ประจําป จานวน
พ.ศ. 2563 – 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
อุดหนุนจังหวัดตาก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดงานตากสินมหา ราชานุสรณจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ. 2563 –
2564 ตามหนังสือจังหวัดตากที่ ตก 0018.1/5881 ลงวันที่ 3
เมษายน 2563 เปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 70 ลําดับที่ 26 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2,000,000 บาท
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

4,760,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,610,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,530,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

002 โครงการประชาสัมพันธ์การท่อง ที่ยวจังหวัดตาก (กองแผนและ จานวน
งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน การจางเหมา
จัดทําหนังสือ คูมือ แผนพับ ปฏิทิน แผนที่ทองเที่ยว ขอมูลที่พัก
รานอาหาร รานจําหนายสินคา OTOP คาเชาบูทแสดงแหลง
ทองเที่ยว คาจัดทําแผนพับ คาจางทําปายไวนิลพรอมติดตั้ง
คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาเงินรางวัล
คาตอบแทนกรรมการและคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับงานนี้ เปน
ไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
แกไขเพิ่มเติมและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) อบจ.ตาก หนาที่ 267 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)

250,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
001 รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาถายเอกสารคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาจัดทําประกันภัย
รถยนตตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนตและ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบ
ประมาณ)

363
003 โครงการประชาสัมพันธ์ส่ง สริมการท่อง ที่ยวจังหวัดตาก ผ่าน จานวน
QR Code "TAK Scan Me" (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางเหมา
จัดทําขอมูลสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตาก คาจางเหมาออกแบบ
เขียนบท/ ถายทํา/ ตัดตอ คลิป VDO และประชาสัมพันธคลิป VDO
ที่จัดทําขึ้น คาบริหารจัดการขอมูล คาจางเหมาออกแบบ
จัดทําและติดตั้งปายประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว เอกสาร
การทองเที่ยวและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับงานนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติมและเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) อบจ.ตาก หนาที่ 272-273 ลําดับที่ 12 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

200,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
001 โครงการจัดกิจกรรมส่ง สริมการท่อง ที่ยวจังหวัดตาก (กองแผน จานวน
และงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ คาจางเหมาจัดการ
คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาเวที คาเครื่องเสียง คาตกแตง
สถานที่ คาตกแตงเวที คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาเงินรางวัล คาประชาสัมพันธ คาตอบแทนกรรมการ
หรือคาจางเหมาจัดบูทแสดงแหลงทองเที่ยวจังหวัดตาก
คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่
จําเปนสําหรับงานนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) อบจ.ตาก หนาที่ 271 ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)

200,000 บาท
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002 โครงการมวยไทย - มวยคาด ชือกงานตากสินฯ (กองแผนและ จานวน
งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจางเหมา
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาจัดสถานที่ คาจางเหมาเวที คาตกแตง
สถานที่ คาตกแตงเวที คาเชาเครื่องเสียง คาเงินรางวัล คา
ตอบแทนกรรมการ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบจ.ตาก หนาที่ 268 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

500,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ คาถายเอกสาร คาจางเหมาจัดสถานที่ คาเชา
เครื่องเสียง คาจางเหมาจัดบูทแสดงแหลงทองเที่ยวและภูมิปญญา
ทองถิ่น คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 23 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผน
และงบประมาณ)
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
จานวน

50,000 บาท

003 คาใชจายตามโครงการนวัตกรรมการทองเที่ยวชุมชน
(กองแผนและงบประมาณ)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ และ
ทรัพยสินอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับรถไฟนําเที่ยว ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)

365
คาวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน อะไหล
วัสดุอุปกรณของยานพาหนะ ยางนอก แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
ที่เกี่ยวของกับรถไฟนําเที่ยว ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและ
งบประมาณ)
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใชกับรถไฟนําเที่ยว ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

3,150,000 บาท

รวม

3,150,000 บาท

งินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
001 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป
จานวน
1000 ดวง (กองแผนและงบประมาณ)
อุดหนุนสํานักงานเทศบาลเมืองตาก เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงสายไหลประทีป
1000 ดวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ
สํานักงานเทศบาลเมืองตาก ที่ ตก 52006/1258 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2563 เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 88 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)
002 โครงการจัดงานประ พณีต้นกา นิดกระทงสายแข่ง รือพาย
จานวน
โบราณ (กองแผนและงบประมาณ)
อุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลบานตาก เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีตน กําเนิดกระทงสายแขง
เรือพายโบราณ ประจําปงบประมาณ 2564 อําเภอบานตาก
ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลบานตาก ที่ ตก 52201/396
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เปนไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 89 ลําดับที่ 14
ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบ ประมาณ)

2,500,000 บาท

350,000 บาท

366
งินอุดหนุนส่วนราชการ
001 โครงการจัดงานเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอย
จานวน
ลอยฟา (กองแผนและงบประมาณ)
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออุมผาง เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการจัดงานเทศกาลสง เสริมการทองเที่ยวแผนดิน
ดอยลอยฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ
อําเภออุมผาง ที่ ตก 0718.1/1259 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 90 ลําดับที่ 16 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผน
และงบประมาณ)
002 โครงการงานส่ง สริมการท่อง ที่ยวอา ภอท่าสองยาง (กองแผน จานวน
และงบประมาณ)
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทาสองยาง เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการงานสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอทาสอง
ยาง “สักการะ เจาพอโมกขละ และชมของดีอําเภอ ทาสองยาง”
ประจําป 2564 ตามหนังสืออําเภอทาสองยาง ที่ ตก
0518.1/1573 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2559 และเปน ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) อบจ.ตาก หนาที่ 24
ลําดับที่ 2 ตั้งจาย จากเงินรายได (กองแผน และงบประมาณ)

150,000 บาท

150,000 บาท

367
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

420,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

270,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000 บาท

001 โครงการภมิปัญญาไทย ทานา 1 ไร่ ได้ งิน 1 แสนบาท (กอง จานวน
แผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา
ที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
อบจ.ตาก หนาที่ 72 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผน
และงบประมาณ)

100,000 บาท

002 โครงการส่ง สริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พื่อการ กษตรยั่งยืน (กอง จานวน
แผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คา
เชาที่พัก คายานพาหนะ คาจางเหมาจัดสถานที่พรอมเครื่องเสียง
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) อบจ.ตาก หนาที่
232 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

368
003 โครงการส่ง สริม กษตรกรด้าน การประมงและการแปรรป
จานวน
อาหาร (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา
ที่พัก คายานพาหนะ คาจางเหมาจัดสถานที่พรอมเครื่องเสียง
คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝก
อบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 233 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผน
และงบประมาณ)

70,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

150,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

150,000 บาท

001 โครงการอุดหนุนการจัดงานวัน กษตรพบพระ (กองแผนและงบ จานวน
ประมาณ)
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพบพระ เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการจัดงานวันเกษตร พบพระ ประจําปงบประมาณ
2564 ตามหนังสืออําเภอพบพระ ที่ ตก 0818.1/998 ลงวันที่
30 เมษายน 2563 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) อบจ.ตาก หนาที่ 73 ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินรายได
(กองแผนและงบประมาณ)

150,000 บาท

งินอุดหนุนส่วนราชการ

369
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

1,000,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,000,000 บาท

001 โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ จานวน
สิ่งแวดล้อม (กองแผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางเหมารถปรับอากาศ คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาปายโครงการ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาจัดซื้อกระเปาสําหรับใสเอกสาร คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
อบจ.ตาก หนาที่ 285 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผน
และงบประมาณ)

400,000 บาท

จานวน
002 โครงการฝกอบรมเครือขายปาชุมชนจังหวัดตาก (กองแผน
และงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา
ที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และคาใช
จายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบจ.ตาก หนาที่ 289 ลําดับ
ที่ 8 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

200,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

370
003 โครงการปลกต้นไม้ (กองแผนและงบประมาณ)
จานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปดงาน คาปายไวนิล
คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาตกแตงจัดสถานที่และคาใชจา
ยอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 288 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท

004 โครงการธนาคารน้าใต้ดิน ตามศาสตร์พระราชา (กองแผนและ จานวน
งบประมาณ)

200,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฯ ช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า ช่า
ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่า ช่าสถานที่ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสาร ค่าพิมพ์ อกสารและสิ่งพิมพ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จา ป็นในการฝึกอบรม ป็นไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หน้าที่ 291 ลาดับ
ที่ 12 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองแผนและงบประมาณ)
005 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน นื่องมาจากพระราชดาริ
จานวน
สม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก (กอง
แผนและงบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.ตาก หนาที่ 289 ลําดับที่
9 ตั้งจายจากเงินรายได (กองแผนและงบประมาณ)

100,000 บาท

371
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

39,866,480 บาท

รวม

39,866,480 บาท

รวม

39,866,480 บาท

ค่าชาระหนี้ งินต้น
จานวน
เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนตามสัญญาเงินกูในการจัดซื้อ
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และชุดปมลมสนามพรอมอุปกรณ เพื่อ
ปฏิบัติงานในภารกิจ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และจัดทํา
โครงการ ECC School at Home (หองเรียนลูกขาย) โครงการหอง
เรียนอัจฉริยะ ECC School at Home (หองเรียนแมขาย) ใหกับ
สถาบันการเงิน จํานวน 1 สัญญา ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

12,000,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

ค่าชาระดอก บี้ย

จานวน

1,170,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกูในการจัดซื้อ
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และชุดปมลมสนามพรอมอุปกรณ เพื่อ
ปฏิบัติงานในภารกิจ องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และจัดทํา
โครงการ ECC School at Home (หองเรียนลูกขาย) โครงการ
หอง เรียนอัจฉริยะ ECC School at Home (หองเรียนแมขาย)
ใหกับสถาบันการเงิน จํานวน 1 สัญญา ตั้งจายจากเงินรายได
(กอง คลัง)
งินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของสวน
ราชการ (อบจ.ตาก) อัตรารอยละ 5 ของประมาณการรายจายเงิน
เดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางของ อบจ. ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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งินสมทบกองทุน งินทดแทน

จานวน

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุน งินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องดา นิน
การยื่นแบบขึ้นทะ บียนนายจ้างและจ่าย งินสมทบกองทุน งินทด
แทนประจาปี 2563 และปี 2564 ในการความคุ้มครองแก่ลกจ้าง
ที่ประสบอันตราย จ็บปวย ตาย หรือสญหาย อัน นื่องมาจากการ
ทางานให้แก่นายจ้าง ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)
งินช่วย หลืองบประมาณรายจ่าย ฉพาะการโครงการอื่น
จานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ การถาย
โอนบริการสาธารณะ ดานสถานีขนสง ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักการชาง)
สารองจ่าย

150,000 บาท

1,368,800 บาท

จานวน

10,000,000 บาท

001 งินสมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนฟนฟ จานวน
สมรรถภาพที่จา ป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด) (สานักปลัด อบจ.)
เพื่อจายตามโครงการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ เชน การ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นและดําเนิน
การฟนฟูสมรรถภาพผูที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู คนพิการ ผูสูง
อายุ ผูปวยที่อยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผูที่มีภาวะพึ่งพิง ใน
จังหวัดตาก ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบจ.)

1,000,000 บาท

พื่อจ่ายในกรณีจา ป็น ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไข พิ่ม ติม ข้อ 19 ตั้งจ่ายจาก งินรายได้
รายจ่ายตามข้อผกพัน

002 งินบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประ ทศไทย
(กองกิจการสภา อบจ.)
พื่อจ่าย ป็นค่าบารุงสมาคม อบจ. แห่งประ ทศไทย ตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของสมาคม อบจ. แห่งประ ทศไทย ตั้งจ่ายจาก งิน
รายได้ (กองกิจการสภา อบจ.)

จานวน

350,000 บาท

373
003 เงินสงเคราะหผูปวยที่ยากไรขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก (กองกิจการสภา อบจ.)

จานวน

300,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

9,404,940 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหผูปวยที่ยากไรขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การสงเคราะหผูปวยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได (กองกิจการสภา อบจ.)
เงินชวยพิเศษ
เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ที่เสียชีวิตระหวางรับราชการ เปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณี
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ผูรับบํานาญ ลูกจางและ
พนักงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 เมษายน
2561 ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
งินสมทบกองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น กบท. ในอัตรา รอยละ 3 ของประมาณการรายรับ
ประจําปไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและ
เงินอุดหนุน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
และตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2500 ขอ 2 (313,498,000 x 3%) ตั้งจายจากเงินรายได
(กองคลัง)
เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นที่มิใชตําแหนงครู ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
พื่อจ่าย ป็น งินบา หน็จลกจ้างประจา งินบา หน็จราย ดือนหรือ
บา หน็จพิ ศษราย ดือน และ งินบา หน็จตกทอดลกจ้างประจา
ของ อบจ.ตาก ตั้งจ่ายจาก งินรายได้ (กองคลัง)

จานวน

350,000 บาท

จานวน

1,572,740 บาท

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

375
รายรับงบประมาณรายจาย - เฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง
ป 2560
ป 2561
เงินชวยเหลือจากงบประมาณรายจายทั่วไป
เงินชวยเหลือจากงบประมาณรายจายทั่วไป
1,351,900.00 1,142,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
27,025.27
26,800.00
คาเชาหรือคาบริการสถานที่
คาบริการสถานีขนสง
1,088,436.00 1,075,300.00
คาบริการสถานที่จําหนายสินคา
334,285.00
285,285.00
คาเชาสถานที่ติดตั้งปายโฆษณา
87,925.00
67,925.00
คาบริการหองสุขา
รวมรายรับ 2,889,571.27 2,597,810.00

ป 2562
1,555,000.00
33,836.30
1,061,184.00
291,060.00
69,300.00
3,010,380.30

รายจายงบประมาณรายจาย - เฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจายจริง
ป 2560
ป 2561
งบกลาง
69,754.00
34,142.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจําและ
531,097.99
358,840.00
และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1,724,958.93
และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
133,900.00
รวมรายจาย 2,459,710.92

ป 2562
30,887.00
326,760.00

1,934,852.41

1,884,323.47

50,000.00
2,377,834.41

55,000.00
2,296,970.47

376
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริ ารส่วนจัง วัดตาก
อาเภอ เมืองตาก จัง วัดตาก
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,820,100 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 2,820,100 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ

จานวน

72,700 บาท

จานวน

305,600 บาท

จานวน

1,055,000 บาท

จานวน

1,368,800 บาท

จานวน

18,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
มีรายได้ จากการเช่าทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
ค่าบริการสถานที่จา น่ายสินค้า
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
มีรายได้ จากค่าบริการสถานที่จา น่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
ค่าบริการสถานีขนส่ง
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริง
ยังไม่เกิน จากที่ประมาณไว้
งบทั่วไปช่วยเ ลือ
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีค่าใช้
จ่ายในด้าน สาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงและรายได้
จากการจัดเก็บเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
มีรายได้ ดอกเบี้ยเงินฝากลดลง

377
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ประจาปงบประมาณ พ. . 2564
องค์การบริหาร ่ นจังห ัดตาก
อาเภอ เมืองตาก จังห ัดตาก
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,820,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 363,160 บาท
เงินเดือน ฝายประจา

รวม

363,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จาน น
เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง

363,160 บาท

จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 2,318,400 บาท
ค่าตอบแทน

รวม

495,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จาน น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลใหกับเจาหนาที่ตํารวจ
ทหาร ที่รักษาการณปฏิบัติงานเฝาดูแลเหตุการณ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย อํานวยความสะดวกและเฝาสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดตาก โดยจายใหตามสิทธิ์ที่ไดรับตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

75,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ
จาน น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ขาราชการและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานตามภารกิจถายโอน
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการและวันหยุดราชการ โดยจายใหตามสิทธิ์ที่ไดรับตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้

420,000 บาท

378
ค่าใช้สอย

รวม

768,400 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จาน น
เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดตาก คาจางบุคคลธรรมดาเปนรายบุคคล คาจางเหมาขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
ประชาสัมพันธกิจกรรม คาบอกรับวารสาร คาจางทําปาย
ประชาสัมพันธ คาจางพิมพหนังสือหรือแผนพับ ใบปลิว คาจาง
แรงงานใหผรู ับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาธรรมเนียม
และคาใชจายในการดําเนินคดี คาจางเหมาสูบนํา้ คาบริการกําจัด
ปลวก ยุง มด หนู คาจางแรงงานทําของ คาจางเหมารักษาความ
ปลอดภัย คาจางเหมาจัดสวน คาจางเหมาซอมแซมขุดทอระบาย
นํ้า หรือจางเหมาอื่นๆ ที่ดําเนินการในกิจการสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดตาก ตั้งจายจากเงินรายได 524,600 บาท และตั้งจายจาก
เงินชวยเหลืองบทั่วไป 213,800 บาท

738,400 บาท

ค่าบารุงรัก าและซ่อมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก เชน
รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา เครื่องพิมพดีด
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินชวยเหลืองบทั่วไป
ค่าวัสดุ
ั ดุ านักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน ปายจราจร กระดาษ
หมึก ยางลบ แฟม ปากกา ตั๋วฉีก ตรายาง ฯลฯ สิ่งของที่มี
ลักษณะการใชคงทนถาวร เชน เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะ
กระดาษ ฯลฯ รวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่ตองใชในสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดตากตามความจําเปน ตั้งจายจากเงินชวยเหลืองบทั่วไป

จาน น

30,000 บาท

รวม

225,000 บาท

จาน น

65,000 บาท
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ั ดุไฟฟาและ ิทยุ
จาน น
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา
หลอดไฟฟา เทปพันสายไฟ เบรกเกอร ขาหลอด สายโทรศัพท
โคมไฟฟาพรอมขาหรือกาน หมอแปลงไฟฟา แผงบังคับทางไฟ
เครื่องสัญญาณเตือนภัย และอื่นๆ ฯลฯ สําหรับใชในการติดตั้ง
ภายในสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก ตั้งจายจากเงินชวยเหลือ
งบทั่วไป

40,000 บาท

ั ดุงานบ้านงานครั
จาน น
เพื่อจายเปนคาใชจายวัสดุงานบานงานครัวที่จําเปนในการดําเนิน
กิจการของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก เชน แปรงขัดพื้น
ไมกวาด ผงซักฟอก นํ้ายาเคมีฆาเชื้อ นํ้ายาทําความสะอาดหองนํ้า
นํ้ายาลางพื้นเคลือบพื้นหินขัดตางๆ ถวยชา แกวนํ้า ภาชนะใสนํ้า
ที่นอน หมอน มุง คาจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ และอุปกรณจําเปนอื่นๆ
ตั้งจายจากเงินชวยเหลืองบทั่วไป

70,000 บาท

ั ดุก่อ ร้าง
จาน น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง อุปกรณกอสราง เชน
ปูนซีเมนต หิน ทราย ทอ ค.ส.ล. ยางมะตอย ไม กระเบื้อง สี เสา
หลักโคง เสารั้ว แอสฟลทสําเร็จรูป ผา กระดาษ ตะปู ลวด
กระดาษทราย ลวดเชื่อมไฟฟา ใบหินเจียร ใบเลื่อยตัดเหล็ก ดอก
สวาน ฯลฯ ที่อยูในการดําเนินกิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
ตาก ตั้งจายจากเงินชวยเหลืองบทั่วไป

10,000 บาท

ั ดุโฆ ณาและเผยแพร่
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สิ่งของ เครื่องมือ
เครื่องใชเกี่ยวกับงานโฆษณา เชน คาถาน คากระดาษโฟโต
คาแบตเตอรรี่ คาแผนเมมโมรี่การดสําหรับกลองถายรูประบบ
ดิจิตอล กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฯลฯตามความจําเปน
ที่อยูในการดําเนินกิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก
ตั้งจายจากเงินชวยเหลืองบทั่วไป

10,000 บาท

จาน น

380
ั ดุคอมพิ เตอร์
จาน น
เเพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร อาทิ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล แฮนดี้ไดรฟ หัวพิมพหรือแทนพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เมาส เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งจายจากเงินชวย
เหลืองบทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา

30,000 บาท

รวม

830,000 บาท

จาน น

600,000 บาท

จาน น

200,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ใน ถานีขน ่งผู้โดย ารจังห ัดตาก ตั้ง
จ่ายจากเงินช่ ยเหลืองบทั่ ไป
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ใน ถานีขน ่งผู้โดย ารจังห ัด
ตาก ตั้งจ่ายจากเงินช่ ยเหลืองบทั่ ไป
ค่าบริการโทร ัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทร ัพท์ที่ใช้ใน ถานีขน ่งผู้โดย ารจังห ัด
ตาก ตั้งจ่ายจากเงินช่ ยเหลืองบทั่ ไป
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมที่ใช้ใน ถานีขน ่ง
จังห ัดตาก ตั้งจ่ายจากเงินช่ ยเหลืองบทั่ ไป

381
งบลงทุน เป็นเงิน 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
001 จัดซื้อเกาอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง (สํานักการชาง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง จํานวน 10 ชุดๆ
ละ 5,500 บาท เปนเงิน 55,000 บาท เพื่อใชในกิจการของสถานี
ขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจาก
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีรายละเอียดพื้น
ฐาน ดังนี้
- ที่นั่งและพนักพิงเปนเหล็กแผนปมขึ้นรูปเปนเกาอี้ ที่นั่ง
และที่พิงมีรูฉลุ พนสีอีพ็อกซี่ (EPOXY)
- คานรับที่นั่งเปนเหล็กกลอง
- ขาและแขนเกาอี้เปนเหล็กปมขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 44 ลําดับที่ 1(1) ตั้งจายจากเงินชวยเหลือ
งบทั่วไป

รวม

70,000 บาท

จาน น

55,000 บาท

382

ครุภัณฑ์คอมพิ เตอร์
จาน น
001 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
(สํานักการชาง)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 15,000 บาท เพื่อใชใน
กิจการของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก โดยจัดซื้อตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ราคา
ทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มี
รายละเอียดพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256
MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200
x 1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document
Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถถายสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)
ได

15,000 บาท
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- มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
อบจ.ตาก หนาที่ 44ลําดับที่ 2(1) ตั้งจายจากเงินชวยเหลืองบทั่วไป

งบกลาง เป็นเงิน 68,540 บาท
งบกลาง

รวม

68,540 บาท

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
จาน น
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งใชบังคับกับราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่ตองดําเนิน
การยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจางและจายเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนประจําป 2563 และป 2564 ในการความคุมครองแก
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมา
จากการทํางานใหแกนายจาง ตั้งจายจากเงินรายได

5,000 บาท

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
จาน น
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของหัวหนา
สวนราชการ (อบจ.ตาก) อัตรารอยละ 5 ของประมาณการราย
จายเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางที่ อบจ. ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

20,000 บาท

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ่ นท้องถิ่น(กบท.)
จาน น
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น กบท. ในอัตรา รอยละ 3 ของประมาณการรายรับไม
รวมเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2563 และตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2500 ขอ 2 (1,451,300 x 3%) ตั้งจายจากเงินราย
ได้

43,540 บาท

สรุป
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สรุปเปนแผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1,032,960
7,264,800

4. เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.

5. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.

5. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

241,500

2,895,500

600,000

3. เงินประจําตําแหนง

4. คาตอบแทนพนักงานจาง

600,660

2. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

16,085,500

300,000

3. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

1. เงินเดือนพนักงาน

300,000

1,399,320

2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

1. เงินเดือนนายก/รองนายก

แผนงาน งานบริหารทั่วไป

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

48,700

655,500

121,200

80,000

5,362,600

-

-

-

-

-

24,000

388,800

139,200

80,000

7,841,200

-

-

-

-

-

งานวางแผน
งานบริหารงานคลัง
สถิติและวิชาการ

314,200

3,939,800

860,400

760,660

29,289,300

7,264,800

1,032,960

300,000

300,000

1,399,320

รวม

385

คาวัสดุ

คาใชสอย

410,000
155,000
55,000
50,000
350,000
1,570,000
50,000

2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ

3. วัสดุงานบานงานครัว

4. วัสดุกอสราง

5. วัสดุยานพาหนะและขนสง

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร

1,327,000

13,970,000

310,000

1. วัสดุสํานักงาน

4. คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รายจายหมวดอื่นๆ

3. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

2. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

6,019,300

-

5. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-

595,000

3. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4. คาเชาบาน

20,000

2. คาเบี้ยประชุม

2,770,000

งบดําเนินงาน คาตอบแทน

1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

แผนงาน งานบริหารทั่วไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

20,000

-

-

-

-

-

100,000

100,000

1,050,000

-

100,000

-

-

300,000

-

50,000

15,000

-

-

-

-

-

500,000

100,000

400,000

-

600,000

500,000

600,000

350,000

-

100,000

งานวางแผน
งานบริหารงานคลัง
สถิติและวิชาการ

85,000

1,570,000

350,000

50,000

55,000

155,000

1,010,000

1,527,000

15,420,000

310,000

6,719,300

500,000

600,000

1,245,000

20,000

2,920,000

รวม
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คาครุภัณฑ

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

งบลงทุน

คาสาธารณูปโภค

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

รวมทั้งสิ้น

63,071,140

100,000

-

7. ครุภัณฑการเกษตร

1. รายจายอื่น

443,500

6. ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3,320,000

9,500

4. ครุภัณฑงานบานงานครัว

5. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

168,000

3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

-

5. คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

48,700

-

4. คาบริการไปรษณีย

2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

-

3. คาบริการโทรศัพท

169,900

-

2. คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

1. ครุภัณฑสํานักงาน

-

30,000

9. วัสดุดับเพลิง

1. คาไฟฟา

410,000

8. วัสดุคอมพิวเตอร

แผนงาน งานบริหารทั่วไป

8,259,000

-

21,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000

19,826,500

-

-

113,000

-

-

-

-

155,300

520,000

450,000

350,000

1,800,000

4,200,000

-

600,000

งานวางแผน
งานบริหารงานคลัง
สถิติและวิชาการ

91,156,640

100,000

21,000

556,500

3,320,000

9,500

168,000

48,700

325,200

520,000

450,000

350,000

1,800,000

4,200,000

30,000

1,260,000

รวม
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งบลงทุน

งบดําเนินงาน

คาครุภัณฑ

คาวัสดุ

คาใชสอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมทั้งสิ้น

50,000
1,300,000

50,000
1,300,000

3. ครุภัณฑอื่น

230,000

230,000

320,000

100,000

2. ครุภัณฑดับเพลิง

100,000

3. วัสดุเคื่องดับเพลิง

100,000

100,000

400,000

320,000

100,000

2. วัสดุเครื่องแตงกาย

รวม

1. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

100,000

400,000

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

1. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รายจายหมวดอื่นๆ

1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

แผนงาน

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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50,000
50,000
200,000

2. คาเบี้ยประชุม

3. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

354,500

3,860,600

1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

5. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

4. คาตอบแทนพนักงานจาง

121,200

3. เงินประจําตําแหนง

5,447,400
67,200

แผนงาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

2. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1. เงินเดือนพนักงาน

งบดําเนินงาน คาตอบแทน

งบบุคลากร

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-

-

-

-

-

-

-

-

งานระดับ มัธยม
ศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

งานการศึกษาไม
กําหนดระดับ

200,000

50,000

50,000

354,500

3,860,600

121,200

67,200

5,447,400

รวม

389

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

คาวัสดุ

คาใชสอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

37,000

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร

11,092,900

100,000

-

2. เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. ครุภัณฑสํานักงาน

-

200,000

1. เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัสดุคอมพิวเตอร

5,000

100,000

1. วัสดุสํานักงาน

2. วัสดุโฆษณาและเผยแพร

50,000

3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมทั้งสิ้น

400,000

2. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

50,000

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

แผนงาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

7,590,000

-

-

6,880,000

710,000

-

-

-

-

-

-

-

งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

2,065,000

1,320,000

-

0

0
-

570,000

-

-

-

-

-

-

750,000

-

งานการศึกษาไม
กําหนดระดับ

2,065,000

-

-

-

-

-

-

-

-

งานระดับ มัธยม
ศึกษา

22,067,900

37,000

100,000

9,515,000

710,000

200,000

5,000

100,000

50,000

1,150,000

50,000

รวม
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งบลงทุน

งบดําเนินการ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาวัสดุ

คาตอบแทน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานสาธารณสุข

1. อาคารตางๆ

1. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน

2,000,000
146,160,000

146,160,000

100,000

144,060,000

รวม

2,000,000

100,000

144,060,000

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานเคหะและชุมชน

1,010,520
24,004,100

4. คาจางลูกจางประจํา

5. คาตอบแทนพนักงานจาง

848,470

337,200

3. เงินประจําตําแหนง

6. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

350,700

13,373,700

2. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

1. เงินเดือนพนักงาน

แผนงาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-

-

-

-

-

-

งานไฟฟาถนน

-

-

-

-

-

-

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

848,470

24,004,100

1,010,520

337,200

350,700

13,373,700

รวม

392

งบดําเนินงาน

คาวัสดุ

คาใชสอย

คาตอบแทน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

30,000

3. วัสดุงานบานงานครัว

20,000

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร

5,000,000

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

5. วัสดุยานพาหนะและขนสง

-

200,000

2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ

4. วัสดุกอสราง

338,500

1. วัสดุสํานักงาน

3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม

6,500,000

2,000,000

2. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ

1,200,000

500,000

1,000,000

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

แผนงาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

-

29,680,000

-

2,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

งานไฟฟาถนน

-

-

-

-

-

-

-

-

1,200,000

-

-

-

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

20,000

29,680,000

5,000,000

2,000,000

30,000

200,000

338,500

6,500,000

3,200,000

1,200,000

500,000

1,000,000

รวม

393

งบลงทุน

33,000

1. คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

77,900
999,000
622,500
10,000
599,600
120,000

3. ครุภัณฑงานบานงานครัว

4. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

5. ครุภัณฑโรงงาน

6. ครุภัณฑสํารวจ

7. ครุภัณฑคอมพิวเตอร

8. ครุภัณฑอื่น

2. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1,300,000

-

391,200

2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1,004,500

30,000

9. วัสดุสํารวจ

1. ครุภัณฑสํานักงาน

600,000

แผนงาน

8. วัสดุคอมพิวเตอร

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1. คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

คาสาธารณูปโภค

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

65,734,050

-

-

-

13,939,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งานไฟฟาถนน

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

67,034,050

13,939,500

120,000

599,600

10,000

622,500

999,000

77,900

391,200

1,004,500

33,000

30,000

600,000

รวม

394

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

รวมทั้งสิ้น

3. คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสรางเพื่อไดไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

แผนงาน

62,930,890

430,000

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

111,353,550

-

งานไฟฟาถนน

1,200,000

-

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

175,484,440

430,000

รวม

395

คาใชสอย

เงินอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

2. เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายหมวดอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน

1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

17,880,000

17,880,000

725,000

14,605,000

2,550,000

รวม

2,550,000

725,000

14,605,000

งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

396

งบดําเนินงาน

คาวัสดุ

คาใชสอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

50,000
100,000

2. วัสดุงานบานงานครัว

200,000

2,000,000

-

300,000

งานกีฬาและ
นันทนาการ

1. วัสดุไฟฟาและวิทยุ

4. คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

3. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

2. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

แผนงาน

-

-

-

10,620,000

950,000

-

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-

-

50,000

900,000

-

580,000

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว

100,000

50,000

250,000

13,520,000

950,000

880,000

รวม

397

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

480,000

4. ครุภัณฑกีฬา

เงินอุดหนุน

-

1. เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. เงินอุดหนุนสวนราชการ

1,500,000

20,000

125,000

8. วัสดุกีฬา

3. ครุภัณฑการเกษตร

300,000

7. วัสดุการเกษตร

147,500

150,000

6. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

2. ครุภัณฑงานบานงานครัว

200,000

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

32,000

80,000

4. วัสดุยานพาหนะและขนสง

1. ครุภัณฑสํานักงาน

250,000

งานกีฬาและ
นันทนาการ

3. วัสดุกอสราง

แผนงาน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

2,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

300,000

2,850,000

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

30,000

-

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว

2,300,000

2,850,000

1,500,000

480,000

20,000

147,500

32,000

125,000

300,000

150,000

250,000

110,000

250,000

รวม

398

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

3. เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน

6,334,500

400,000

งานกีฬาและ
นันทนาการ

13,570,000

-

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

4,760,000

-

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว

24,664,500

400,000

รวม

399

คาใชสอย

เงินอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานการเกษตร

1. เงินอุดหนุนสวนราชการ

รายจายหมวดอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

แผนงาน

420,000

150,000

270,000

งานสงเสริม
การเกษตร

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1,000,000

-

1,000,000

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

1,420,000

150,000

1,270,000

รวม

400

งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบกลาง

1,800,000
150,000

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

9,404,940

7. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.)

10,000,000

6. เงินสํารองจาย

โอนบริการสาธารณะ ดานสถานีขนสง

1,368,800

1,170,000

2. คาชําระดอกเบี้ย

5. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ การถาย

12,000,000

งบกลาง

1. คาชําระหนี้เงินตน

แผนงาน

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

รวม

9,404,940

10,000,000

1,368,800

150,000

1,800,000

1,170,000

12,000,000

401

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

จังหวัดตาก

- เงินสงเคราะหผูปวยยากไร องคการบริหารสวน

ประเทศไทย

- เงินบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง

รวมทั้งสิ้น

(กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด)

- เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

39,866,480

300,000

350,000

1,000,000

400,000

10. เงินชวยพิเศษ

11. รายจายตามขอผูกพัน

350,000

1,572,740

งบกลาง

9. เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)

8. เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

แผนงาน
รวม

39,866,480

300,000

350,000

1,000,000

400,000

350,000

1,572,740
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