
 
แบบ ผด.01

โครงการ

ข้อบัญญัติ โอนลด/เพ่ิม รวม ใช้จริง ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ แล้วเสร็จ ยกเลิกโครงการ หมายเหตุ

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 88 48,693,000          - 48,693,000     15,917,883        53           34           1  -

รวม 88 48,693,000         - 48,693,000    15,917,883       53           34           1  -

คิดเป็นร้อยละ 60.22      38.64      1.14  -

2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

    2.1 แผนงานการศึกษา 4 16,503,000          - 16,503,000      - 3             1              -  -

    2.2 แผนงานสาธารณสุข 29 7,300,000            - 7,300,000        - 22           7  -  -

    2.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 9 3,500,000            - 3,500,000       196,556            6             2  - 1

    2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 18 12,715,000          - 12,715,000      - 10 2             3 3

         และนันทนาการ

    2.5 แผนงานการเกษตร 1 150,000              - 150,000          -  - 1              -  -

รวม 61 40,168,000         - 40,168,000    196,556           41           13           3 4

คิดเป็นร้อยละ 67.21      21.31      4.92 6.56        

ยทุธศาสตร์
งบประมาณ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก

ผลการด าเนินงาน

100

100

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



 
แบบ ผด.01

โครงการ

ข้อบัญญัติ โอนลด/เพ่ิม รวม ใช้จริง ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ แล้วเสร็จ ยกเลิกโครงการ หมายเหตุ

3. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ 

   ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 24 9,366,200            - 9,366,200       1,133,730          10           13           1  -

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 400,000              - 400,000         92,673              1             1  -  -

    3.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 7 2,850,000            - 2,850,000        - 7              -  -  -

รวม 33 12,616,200         - 12,616,200    1,226,403         18           14           1  -

คิดเป็นร้อยละ 54.55      42.42      3.03

4. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

    4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 15 3,320,000           950,000 4,270,000        - 5             2             3 5

         และนันทนาการ

    4.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3 3,250,000            - 3,250,000        -  - 3              -  -

รวม 18 6,570,000         950,000 7,520,000       - 5            5            3 5

คิดเป็นร้อยละ 27.78      27.78      16.66      27.78      

5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,200,000            - 1,200,000        - 4              - 1  -

    5.2 แผนงานการเกษตร 4 600,000              - 600,000          - 4              -  -  -

รวม 9 1,800,000          - 1,800,000       - 8             - 1  -

คิดเป็นร้อยละ 88.89       - 11.11       -

รวมทั้งสิน้ 209 109,847,200      950,000 110,797,200   17,340,842       59.80      31.58      4.31 4.31 100

100

100

ยทุธศาสตร์
งบประมาณ ผลการ าเนินงาน

100

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



 
แบบ ผด.01

125            66             9 9 209            

ข้อบัญญัติ โอนลด/เพ่ิม รวม ใช้จริง ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ แล้วเสร็จ ยกเลิกโครงการ หมายเหตุ

1.แผนงานบริหารทั่วไป 38 1,354,200           0 1,354,200       229,500 13 18 7 0

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 572,000             0 572,000         0 5 0 0 0

3.แผนงานการศึกษา 1 44,000               0 44,000           0 0 1 0 0

4.แผนงานสาธารณสุข 10 1,363,900           0 1,363,900       0 10 0 0 0

5.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 385,000             0 385,000         0 2 0 0 0

6.แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 21 9,584,300           0 9,584,300       519,800 19 2 0 0

รวมทั้งสิน้ 77 13,303,400        0 13,303,400    749,300           49 21 7 0

ครุภัณฑ์ กิจกรรม
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานภายใน พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม 25,451,400 ส านักช่าง 

เขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก โครงสร้างพืน้ฐาน 

โดยใช้เคร่ืองจักรกล อบจ.ตาก โดยใช้เคร่ืองจักรกล อบจ.ตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 332) ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 2,745,700 

ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) 5,952,183 

ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) 

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 

2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันการกัดเซาะคอสะพาน 858,900        ส านักช่าง 

คอสะพาน (Slope Protection) (Slope Protection)

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เรียงหินใหญ่มีขนาดคละในกล่อง 

ข้ามล าห้วยสาธารณะ บ้านผาผ้ึง Gabion ขนาด 1.00x2.00x1.00 เมตร

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า และผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

จังหวัดตาก เชื่อมคอสะพาน 

(ข้อบัญญัติ หน้า 333)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000     ส านักช่าง 

ขา้มล าหว้ยนา เทศบาลต าบลอุ้มผาง ข้ามล าห้วยนา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 

เชื่อม หมู่ที ่6 บ้านใหม่ท่าแพ ยาว 4.50 เมตร  (ไม่มีทางเท้า) 

ต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมคอสะพาน

จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

(ข้อบัญญัติ หน้า 334) ยาว 10.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

พร้อมติดต้ังไฟกระพริบ ป้ายจราจร

ป้ายหินแกรนิต และป้ายชื่อโครงการ 

4 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 496,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0001

บ้านตะเคียนด้วน-บ้านสบยม

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
(ข้อบัญญัติ หน้า 334)

5 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 500,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0002

บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า 

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
(ข้อบัญญัติ หน้า 334)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

6 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 499,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0004 

บ้านคลองขยางโพรง-

บ้านมาบป่าแฝก อ าเภอเมือง  

จังหวัดตาก  

(ข้อบัญญัติ หน้า 335)
7 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 156,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0005

บ้านตลุกกลางทุง่ - บ้านพุสะแก

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 335)
8 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 498,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0009 

บ้านแม่บอน – บ้านตะฝ่ังสูง

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 335)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

9 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 497,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0011

บ้านวังหวาย อ าเภอสามเงา -

บ้านยางโองน้ า อ าเภอบ้านตาก  

จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 336)
10 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 499,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0013 

บ้านดงลาน-บ้านวังหมัน 

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

(ข้อบัญญัติ หน้า 336)
11 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 499,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0014 

บ้านวังไคร้-บ้านสองแคว

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

(ข้อบัญญัติ หน้า 336)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

12 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 500,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0016

บ้านเก้ารวมไทย-บ้านทรัพย์เจริญ 

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 337)
13 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 499,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0017 

บ้านตลาดรวมไทย-บ้านผากระเจ้อ 

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 337)
14 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 499,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0021

บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 337)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

15 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 498,500        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0024 

บา้นแม่ตาวริมเมย-บา้นปากหว้ยแม่ปะ

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 338)
16 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 499,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0027  

บ้านแม่กึ๊ดสามท่า อ าเภอแม่สอด - 

บ้านสันป่าไร่  อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 338)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

17 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 498,500        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0032

บ้านแม่ระมาดน้อย -

บ้านทุง่มะขามป้อม

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 338)
18 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 497,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0033  

บ้านห้วยกระโหลก - บ้านแม่กึ๊ดใหม่

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

(ข้อบัญญัติ หน้า 339)
19 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ 498,000        ส านักช่าง 

และอ านวยความปลอดภัยทางหลวง อ านวยความปลอดภัย

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สายทางที ่ตก.ถ 1-0034 

บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีซอ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 339)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

20 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 497,000        ส านักช่าง 

สายทาง หมู่ที ่1 บ้านหนองปรือ ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก

เชื่อม หมู่ที ่2 บ้านคลองเชียงทอง 

 ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก  

(ข้อบัญญัติ หน้า 339)
21 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 498,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0007 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

ทางเข้าบ้านน้ าดิบ

(อ าเภอเมือง-อ าเภอบ้านตาก)

จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 340)
22 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 498,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0008 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านสระทอง อ าเภอบ้านตาก

 - บ้านสามไร่ อ าเภอเมือง

จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 340)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

23 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0010 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านยางโองน้ า อ าเภอบ้านตาก

 -บ้านวังหวาย อ าเภอสามเงา

จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 340)
24 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 497,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0012 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านวังหวาย -บ้านสามเงา

 อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 341)
25 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0013 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านดงลาน-บ้านวังหมัน

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 341)
26 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0014 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านวังไคร้-บ้านสองแคว

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 341)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

27 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 497,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ  1-0015 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านมอเกอร์ยาง -บ้านยะพอ

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 341)
28 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0019 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านแม่กุหลวง -บ้านผารู

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 342)
29 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 497,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0021 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านแม่กุ -บ้านแม่ตาว

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 342)
30 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 497,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0024 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านแม่ตาวริมเมย -

บ้านปากห้วยแม่ปะ

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

(ข้อบัญญัติ หน้า 342)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

31 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0027 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านแม่กึ๊ดสามท่า อ าเภอแม่สอด -

บ้านสันป่าไร่ อ าเภอแม่ระมาด

จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 342)
32 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0029 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านต้นผ้ึง-บ้านตีนธาตุ

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 343)
33 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0030 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านแม่จะเราสองแคว -

บ้านสันป่าไร่ อ าเภอแม่ระมาด

จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 343)
34 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0031 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านแม่ระมาดน้อย-

บ้านสันป่าตึง อ าเภอแม่ระมาด

จังหวัดตาก  (ข้อบัญญัติ หน้า 343)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

35 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 497,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0032 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านแม่ระมาดน้อย -

บ้านทุง่มะขามป้อม

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 344)
36 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 497,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0034 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีซอ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 344)
37 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 497,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0037 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

บ้านลานขวาง – บ้านเด่นมะขาม 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 344)
38 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 499,000        ส านักช่าง 

สายทางที ่ตก.ถ 1-0039 ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 

หมู่ที ่4 ต าบลตากตก

อ าเภอบา้นตาก–ต าบลหนองบวัเหนือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 345)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

39 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 220,000        ส านักช่าง 

บริเวณหลังวัดพร้าว อ าเภอเมือง

จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 345)
40 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 483,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

สายทางที ่ตก.ถ 1-0026 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.150 กโิลเมตร

บ้านวังตะเคียน อ าเภอแม่สอด  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 345)
41 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 500,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่8 บ้านสามไร่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลไม้งาม เชื่อมหมู่ที ่3 ระยะทางยาว 0.200 กม.

บ้านบ่อไม้หว้า ต าบลน้ ารึม หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 346)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

42 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 495,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่1 บ้านลาดยาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที ่1  ระยะทางยาว 0.200 กม. 

บ้านทุง่กง ต าบลประดาง หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 346)
43 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 499,800        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่1 บ้านหนองชะลาบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลสมอโคน อ าเภอบ้านตาก ระยะทางยาว 0.200 กม.

เชื่อม หมู่ที ่5 บ้านวังม่วง หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร   

จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 346)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

44 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 493,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

บ้านแม่กึ๊ดใหม่ ต าบลแม่กาษา ระยะทาง 0.220 กม.

อ าเภอแม่สอด เชื่อม หมู่ที ่6 หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

บ้านวังผา ต าบลแม่จะเรา ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 347)
45 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 498,500        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่11 บ้านโฮ้งขวาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลตากตก เชื่อม หมู่ที ่1 ระยะทางยาว 0.200 กม.

บ้านดงยาง ต าบลทุง่กระเชาะ หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 347)
46 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 496,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่13 บ้านหนองหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลขะเนจื้อ เชื่อมหมู่ที ่6 ระยะทางยาว 0.185 กม. 

บ้านป่าไม้ห้า ต าบลแม่ระมาด หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 347)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

47 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 990,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ท่ี 14  บา้นสามยอดดอย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลช่องแคบ เชื่อม หมู่ที ่1 ระยะทางยาว 0.370 กม.

บ้านชิบาโบ ต าบลคีรีราษฎร์ หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 348)
48 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 448,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่1 บ้านค้างภิบาล ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ต าบลพระธาตุผาแดง ระยะทางยาว 0.190 กม.

อ าเภอแม่สอด เชื่อม หมู่ที ่2 หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

เทศบาลแม่ตาว ต าบลแม่ตาว ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 348)
49 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 495,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่3 บ้านตะเคียนด้วน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที ่1 ระยะทางยาว 0.205 กม.

บ้านทุง่กง ต าบลประดาง  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 348)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

50 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 482,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่3 บ้านตะเคียนด้วน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที ่3 ระยะทางยาว 0.200 กม.

บ้านประดาง  อ าเภอวังเจ้า หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 349)
51 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 495,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่3 บ้านประดาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลประดาง เชื่อม หมู่ที ่3 ระยะทางยาว 0.205 กม.

บ้านตะเคียนด้วน ต าบลนาโบสถ์ หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 349)
52 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 497,800        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่3 บ้านหนองง้ิว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลตากตก เชื่อม หมู่ที ่1  ระยะทางยาว 0.200 กม.

บ้านดงยาง ต าบลทุง่กระเชาะ  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 349)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

53 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 497,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่4 บ้านวังหมัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

เชื่อม หมู่ที ่6 บ้านดงสามสิบ ระยะทางยาว 0.200 กม.

ต าบลวังจันทร์ อ าเภอสามเงา หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 350)
54 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 500,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่5 บ้านวังม่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ต าบลหนองบัวเหนือ อ าเภอเมืองตาก ระยะทางยาว 0.245 กม. 

เชื่อม หมู่ที ่1 บ้านหนองชะลาบ หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร 

จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 350)
55 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 498,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่5 บ้านวังหม้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลเกาะตะเภา เชื่อม หมู่ที ่4 ระยะทางยาว 0.200 กม.

บ้านสันดินแดง ต าบลท้องฟ้า หนา 0.15 มตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 350)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

56 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 500,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่6 บ้านห้วยทรายสอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก  ระยะทางยาว 0.245 กม.

เชื่อม หมู่ที ่2 บ้านคลองเชียงทอง หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร 

จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 351)
57 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 499,800        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่6 บ้านใหม่ท่าแพ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ต าบลอุ้มผาง เชื่อม หมู่ที ่4 ระยะทางยาว 0.150 กม.

บ้านแม่กลองใหม่ ต าบลแม่กลอง หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 351)
58 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 495,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่7 บ้านท่าทองแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที ่8 ระยะทางยาว 0.200 กม. 

บ้านหนองปลาไหล ต าบลเชียงทอง หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

(ข้อบัญญัติ หน้า 351)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

59 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 496,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่7 บ้านสันป่าตึง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลแม่ระมาด เชื่อม หมู่ที ่9 ระยะทางยาว 0.185 กม.

บ้านใหม่ ต าบลแม่จะเรา หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 352)
60 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 496,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่8 บ้านวังน้ าเย็น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที ่11 ระยะทางยาว 0.195 กม.

บ้านศรีคีรีรักษ์ ต าบลเชียงทอง หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 352)
61 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 498,500        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่9 บ้านรังแร้ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลทุง่กระเชาะ เชื่อม หมู่ที ่1 ระยะทางยาว 0.200 กม.

บ้านปากล้องล่ี ต าบลเกาะตะเภา หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

(ข้อบัญญัติ หน้า 352)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

62 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 497,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่1  บ้านปากทางเขื่อน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา ระยะทางยาว 0.200กม. 

เชื่อม หมู่ที ่5 บ้านยางโองน้ า หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

ต าบลแม่สลิด จังหวัดตาก  ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 353)
63 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 500,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่11 บ้านทีจอซี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ต าบลแม่จัน เชื่อม หมู่ที ่2 ระยะทางยาว 0.205 กม.

บ้านเซอทะ ต าบลหนองหลวง หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด าเนินการไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 353)
64 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 500,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่1บ้านนุเซะโปล้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ต าบลแม่จัน เชื่อม หมู่ที ่3 ระยะทางยาว 0.205 กม.

บ้านเดลอคี ต าบลหนองหลวง หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 353)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

65 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 500,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่1 บ้านปะหละทะ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ต าบลแม่ละมุ้ง เชื่อม หมู่ที ่6 ระยะทางยาว 0.210 กม. 

บ้านใหม่ท่าแพ ต าบลอุ้มผาง หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 354)
66 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 685,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่2 บ้านป่าไร่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ต าบลขะเนจื้อ เชื่อม หมู่ที ่4 ระยะทาง 0.260 กม

บ้านแม่ระมาด ต าบลแม่ระมาด หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 354)
67 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 499,300        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที ่5 บ้านยะโมคี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ต าบลอุ้มผาง เชื่อม หมู่ที ่4  ระยะทางยาว 0.210 กม.

บ้านแม่กลองใหม่ ต าบลแม่กลอง  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 354)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

68 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 1,500,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางที ่ตก.ถ 1-0004 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 

บ้านคลองขยางโพรง – ระยะทางยาว 0.315 กม.

บ้านมาบป่าแฝก อ าเภอเมือง หนา 0.20 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 2,205 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 355)
69 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 2,043,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางที ่ตก.ถ 1-0018 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร

บ้านคีรีน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์ ความยาว 0.300 กม.

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

(ข้อบัญญัติ หน้า 355) ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 
70 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 4,306,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางที ่ตก.ถ 1-0021 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

บ้านแม่ก-ุบ้านแม่ตาว ระยะทางยาว 0.815 กม. 

อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก หนา 0.20 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

(ข้อบัญญัติ หน้า 355) ไม่น้อยกว่า 4,890 ตารางเมตร 

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

71 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 989,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางหมู่ที ่2 ต าบลแม่ตาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

เชื่อม หมู่ที ่3 ต าบลพระธาตุผาแดง ระยะทางยาว 0.345 กม. 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

(ข้อบัญญัติ หน้า 356) ไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร 
72 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 483,000        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางหมู่ที ่7 บ้านท่าทองแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 

ต าบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที ่6 ระยะทางยาว 0.125 กม.

บ้านผาผ้ึง ต าบลเชียงทอง  หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 356)
73 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 3,066,600     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 

(Overlay)  สายทางที ่ตก.ถ 1-0017ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 

บ้านตลาดรวมไทย-บ้านผากระเจ้อ (ช่วงที ่1-ช่วงที ่2) 

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก รวมระยะทางยาว 1.000 กิโลเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 356) หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร 
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

74 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 1,995,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 

(Overlay) สายทางที ่ตก.ถ 1-0009 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

บ้านแม่บอน-บ้านตะฝ่ังสูง ระยะทางยาว 1.360 กิโลเมตร 

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการ

(ข้อบัญญัติ หน้า 357) ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร 
75 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 2,784,600     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 

(Overlay) สายทางที ่ตก.ถ 1-0019 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร

บ้านแม่กุหลวง-บ้านผารู ระยะทางยาว 1.340 กม.

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

(ข้อบัญญัติ หน้า 357) ไม่น้อยกว่า 7,370 ตารางเมตร 

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร

ระยะทางยาว 0.040 กม.

หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร 
76 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 2,140,100     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) 

(Overlay) สายทางที ่ตก.ถ 1-0020 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

บ้านใหม่แม่โกนเกน- ระยะทางยาว 1.000 กม

บ้านห้วยผักหละ อ าเภอแม่สอด หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 358) ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร 
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

77 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 2,181,700     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 

(Overlay) สายทางที ่ตก.ถ 1-0038 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

บ้านแม่ตาวสันแป-่บ้านห้วยม่วง ระยะทางยาว 1.000 กม.

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทางยาว 1.000 กม.

(ข้อบัญญัติ หน้า 358) หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร 
78 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 2,995,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี Pavement 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร

สายทางที ่ตก.ถ 1-0001 กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.780 กม. 

บ้านตะเคียนด้วน-บ้านสบยม หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 6,240 ตารางเมตร

(ข้อบัญญัติ หน้า 358)
79 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 3,034,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร

สายทางที ่ตก.ถ 1-0002 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1.138 กม. 

บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

(อ าเภอเมืองตาก-อ าเภอวังเจ้า) ไม่น้อยกว่า 6,828 ตารางเมตร 

จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 359)
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

80 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 2,382,400     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร

สายทางที ่ตก.ถ 1-0022 กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.600 กิโลเมตร 

บา้นหว้ยม่วง-บา้นแม่ตาวสันโรงเรียน หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 359)
81 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 2,179,400     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟลัท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี Pavement 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร

สายทางที ่ตก.ถ 1-0023 กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.550 กิโลเมตร  

บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง-บ้านแม่ตาวกลางหนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร 

(ข้อบัญญัติ หน้า 360)
82 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 3,124,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร

สายทางที ่ตก.ถ 1-0032 กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.640 กโิลเมตร 

บ้านแม่ระมาดน้อย- หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

บ้านทุง่มะขามป้อม ไม่น้อยกว่า 5,120 ตารางเมตร 

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 360)
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

83 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 499,300        ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 

(Overlay)  สายทาง หมู่ที ่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

บ้านแม่กลองใหม่ ต าบลแม่กลอง ระยะทางยาว 0.285 กม.

เชื่อม หมู่ที ่2 บ้านเซอทะ หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

ต าบลหนองหลวง อ าเภออุ้มผาง ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร 

จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 361)

94,864,100   8,697,883        รวมทัง้สิ้น  บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

อุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณปี พ.ศ. 2565
1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม  ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 9,866,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 2.450 กิโลเมตร

สายทางที ่ตก.ถ 1-0004 หนา 0.20 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

บ้านคลองขยางโพรง - ไม่น้อยกว่า 17,257 ตารางเมตร

บ้านมาบป่าแฝก อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก  

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 9,386,000     7,220,000       ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 2.655 กิโลเมตร

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

 สายทางที ่ตก.ถ 1-0013 ไม่น้อยกว่า 21,240 ตารางเมตร 

 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน 

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 9,994,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 1.840 กิโลเมตร

 สายทางที ่ตก.ถ 1-0027 หนา 0.20 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

บ้านแม่กี๊ดสามท่า - บ้านสันป่าไร่ ไม่น้อยกว่า 14,720 ตารางเมตร

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม  ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 9,996,000     ส านักช่าง 

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ระยะทางยาว 2.750 กิโลเมตร

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

สายทางที ่ตก.ถ 1-0024 ไม่น้อยกว่า 22,000 ตารางเมตร 

บ้านแม่ตาวริมเมย - 

บ้านปากห้วยแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก

5 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 9,451,000     

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 2.600 กิโลเมตร 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หนา 0.05 เมตร หรือรวมพืน้ทีด่ าเนินการ

สายทางที ่ตก.ถ 1-0033 ไม่น้อยกว่า 20,800 ตารางเมตร (90 วัน)

บ้านห้วยกระโหลก - บ้านแม่กึ๊ดใหม่

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

48,693,000   7,220,000        

15,917,883     

รวมทัง้สิ้น  บาท
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

1 อุดหนุนส่ือการเรียนการสอน สนับสนุนส่ือการเรียนการสอนให้กับ กองการศึกษาฯ 

ให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ อปท. และสถานศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดตาก จ านวน 83 แห่ง

และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก  1. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข้อบัญญัติ หน้า 212 - 249)  1.1 เทศบาลต าบลพบพระ 100,000        

 1.2 ม.จ.ร (วัดท่านา) 323,000        

 1.3 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 100,000        

 1.4 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 54,000         

 1.5 โรงเรียนศรีวิทยา 100,000        

 1.6 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 200,000        

 1.7 โรงเรียนบ้านทุง่กระเชาะ 100,000        

 1.8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 100,000        

 1.9 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 43,000         

 1.10 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 100,000        

 1.11 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 100,000        

 1.12 กศน.อ.วังเจ้า 250,000        

 1.13 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 150,000        

 1.14 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 100,000        

 1.15 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 200,000        

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)

หมายเหตุ
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

 1.16 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 200,000        

 1.17 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 140,000        

1.18 ร.ร ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 80,000         

 1.19 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 80,000         

 1.20 โรงเรียนบ้านน้ าดิบ 150,000        

 1.21 โรงเรียนบ้านกึ้ดหลวงกัญไชยฯ 200,000        

 1.22 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 200,000        

 1.23 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 400,000        

 1.24 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 200,000        

 1.25 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 200,000        

 1.26 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 200,000        

 1.27 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 450,000        

 1.28 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง 450,000        

 1.29 โรงเรียนบ้านทุง่ถ้ า 150,000        

 1.30 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 400,000        

 1.31 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 150,000        

 1.32 โรงเรียนบ้านหนองบัว 350,000        

 1.33 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 100,000        

 1.34 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 100,000        

 1.35 โรงเรียนบ้านน้ าหอม 100,000        

 1.36 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 120,000        

 1.37 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 120,000        

 1.38 โรงเรียนบ้านแม่จะเราบ้านทุง่ 120,000        
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

 1.39 โรงเรียนบ้านวังผา 120,000        

 1.40 โรงเรียนอรุณเมธา 70,000         

 1.41 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 50,000         

 1.42 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 50,000         

 1.43 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 50,000         

 1.44 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 50,000         

 1.45 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 80,000         

 1.46 ร.ร ชุมชนบ้านพบพระ 100,000        

1.47 ร.ร บ้านวาเลย์ 100,000        

1.48 โรงเรียนบ้านมอเกอ 100,000        

1.49 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 100,000        

1.50 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 100,000        

1.51 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 100,000        

1.52 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 100,000        

1.53 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 100,000        

1.54 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 100,000        

1.55 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 100,000        

1.56 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 100,000        

 2. ครุภัณฑ์กีฬา

 2.1 อบต.พบพระ 100,000        

 2.2 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 46,000         

 2.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 200,000        

 2.4 โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม 100,000        
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

2.5 โรงเรียนตากพิทยาคม 400,000        

2.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 100,000        

2.7 โรงเรียน บ้านค้างภิบาล 380,000        

2.8 โรงเรียน บ้านแม่ปะ 200,000        

2.9 โรงเรียน บ้านห้วยหินฝน 200,000        

2.10 โรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ต้านฯ 150,000        

2.11 โรงเรียน บ้านแม่สละเหนือ 300,000        

2.12 โรงเรียน บ้านขุนห้วยนกแล 120,000        

2.13 โรงเรียน พบพระวิทยาคม 100,000        

2.14 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 70,000         

2.15 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 100,000        

2.16 โรงเรียน รวมไทยพัฒนา 5 100,000        

 3. ครุภัณฑ์ดนตรี
 3.1 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 200,000        

 3.2 ร.ร บ้านคลองไม้แดง 100,000        

3.3 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 100,000        

3.4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 300,000        

3.5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 300,000        

3.6 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 200,000        

3.7 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 200,000        

3.8 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 200,000        

3.9 ร.ร บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 100,000        

3.10 โรงเรียนห้วยน้ านักวิทยา 80,000         
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

 4. สื่อการเรียนการสอนสื่อห้องสมุด
 4.1 โรงเรียนอรุณเมธา 150,000        

4.2 ร.ร ไทยราษฎร์คีรี 180,000        

4.3 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 100,000        

4.4 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 70,000         

 4.5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 100,000        

4.6 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 75,000         

4.7 โรงเรียนห้วยน้ านักวิทยา 150,000        

4.8 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 150,000        

4.9 ร.ร ชุมชนบ้านพบพระ 200,000        

4.10 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 100,000        

4.11 ร.ร บ้านวาเลย์ 100,000        

4.12 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู 100,000        

4.13 โรงเรียนบ้านมอเกอ 75,000         

4.14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 200,000        

4.15 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 150,000        

4.16 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 150,000        

4.17 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 100,000        

4.18 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 100,000        

4.19 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 150,000        

4.20 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 150,000        

4.21 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 150,000        

4.22 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 150,000        
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

4.23 โรงเรียนบ้านยะพอ 150,000        

5. สื่อการเรียนการสอนสื่อวิทยาศาสตร์

5.1 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 100,000        

5.2 ร.ร บ้านยะพอ 100,000        

6. สื่อการเรียนการสอนสื่อปฐมวัย
6.1 ร.ร หมู่บ้านตัวอย่าง 57,000         

6.2 โรงเรียนบ้านหนองบัว 150,000        

7. สื่อการเรียนการสอนสื่อวิชาชีพ
7.1 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 150,000        

2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประชุมคณะกรรมการชุดติดตามและ 100,000        กองการศึกษาฯ 

การศึกษาขององค์การบริหาร ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา แล้ว

ส่วนจังหวัดตาก ด าเนินการติดตามตามมติทีป่ระชุม
(ข้อบัญญัติ  หน้า 248) จ านวน 1 คร้ัง

3 ประสานการจัดท าแผนพัฒนา จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา 50,000         กองการศึกษาฯ 

การศึกษาขององค์กรปกครอง การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก ในจังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ  หน้า 248) จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมเกี่ยวกับ

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก

จ านวน 1 คร้ัง/ปี
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

4 ฝึกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษา จัดฝึกอบรมสัมมนาเพือ่แลกเปล่ียน 100,000        กองการศึกษาฯ 

เพือ่พัฒนาท้องถิ่น ความคิดเห็นเพิม่พูนความรู้และ
(ข้อบัญญัติ  หน้า 249) ประสบการณ์ให้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในจังหวัดตาก จ านวน 260 คน

16,503,000   

1 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข, 200,000        กองสาธารณสุข 

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประชาชนทีส่นใจ ผู้สังเกตการณ์ 
2019 และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 
(ข้อบัญญัติ หน้า 259) จ านวน 2 รุ่น จ านวน 300 คน

2 ฝึกอบรมด้านการจัดการสุขาภิบาล ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 400,000        กองสาธารณสุข 

อาหาร แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ 
(ข้อบัญญัติหน้า 260) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 100 คน

3 ฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรค ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 200,000        กองสาธารณสุข 

ทีส่ าคัญ แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 260) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 2 รุ่น จ านวน 450 คน

4 ฝึกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพ ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและ 100,000        กองสาธารณสุข 

ภาคประชาชน ประชาชนทีส่นใจ จ านวน 230 คน 
(ข้อบัญญัติหน้า 261)

รวมทัง้สิ้น บาท

2.2 แผนงานสาธารณสุข
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

5 ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะ ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 100,000        กองสาธารณสุข 

การด ารงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 
(ข้อบัญญัติหน้า 261) จ านวน 200 คน

6 ฝึกอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ฝึกอบรม สตรี บุคคลในครอบครัว 150,000        กองสาธารณสุข 

อนามัยทีดี่ของสตรีและบุคคลใน ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 
ครอบครัว จ านวน 2 รุ่น จ านวน 200 คน
(ข้อบัญญัติหน้า 262)

7 ฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 400,000        กองสาธารณสุข 

ทีดี่ในชุมชน แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 262) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 
 จ านวน 80 คน

8 ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในครอบครัวฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 600,000        กองสาธารณสุข 

และชุมชน (ข้อบัญญัติหน้า 263) แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ 

ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 135 คน
9 ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 1,800,000     กองสาธารณสุข 

การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 263) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 405 คน 3 รุ่น
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

10 ฝึกอบรมเสริมสร้างพฤติกรรม ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 200,000        กองสาธารณสุข 

สุขภาพทีดี่ของประชาชน แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 264) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 2 รุ่น จ านวน 350 คน

รุ่นที ่1

รุ่นที ่2

11 ฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพจิต ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

ในชุมชน แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ 
(ข้อบัญญัติหน้า 264) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 200 คน

12 ฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุม ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

โรคอุบัติใหม่ แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 265) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 230 คน 

13 ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

ทีม่ีภาวะติดเตียงเบือ้งต้น แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 265) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 200 คน 

14 ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 266) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 200 คน
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

15 ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

และการออกก าลังกาย แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 266) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 230 คน

16 ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

และควบคุมโรคเอดส์ แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติ หน้า 267) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 230 คน 

17 ฝึกอบรมให้ความรู้การรักษาโรค ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

ในเบือ้งต้น แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 267) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน  

จ านวน 150 คน

18 ฝึกอบรมให้ความรู้การเสริมสร้าง ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

ภูมิคุ้มกันโรค แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 268) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 230 คน 

19 ฝีกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

คุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนใน ประชาชนทีส่นใจ ผู้สังเกตการณ์ และ
จังหวัดตาก เจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน จ านวน 200 คน
(ข้อบัญญัติหน้า 268)
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
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หมายเหตุ

20 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่าย 1,200,000     กองสาธารณสุข 

งานสาธารณสุขมูลฐาน และประชาชนทีส่นใจ 
(ข้อบัญญัติหน้า 269) จ านวน 265 คน  2 รุ่น

21 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000        กองสาธารณสุข 

ทันตสาธารณสุข แกนน าสุขภาพ ประชาชนทีส่นใจ
(ข้อบัญญัติหน้า 269) ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าทีป่ฎิบัติงาน 

จ านวน 200 คน 

22 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและการ ฝึกอบรมคนพิการ, ผู้ดูแลผู้พิการ 100,000        กองสาธารณสุข 

ดูแลสุขภาพผู้พิการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
(ข้อบัญญัติหน้า 270) จ านวน 200 คน

23 ขอรับการสนับสนุน อุดหนุนโรงพยาบาลพบพระ 100,000        กองสาธารณสุข 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค จ านวน 1 แห่ง

ไข้เลือดออกแบบย่ังยืน
(ข้อบัญญัติหน้า 270)

24 ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนา อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพต าบล 90,000         กองสาธารณสุข 

ศักยภาพการให้บริการฟืน้ฟูสุขภาพ นาโบสถ์จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รพ.สต.ติดตาว (ข้อบัญญัติหน้า 271)

25 ขอรับการสนับสนุน อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 80,000         กองสาธารณสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการ ประดาง 

ฟื้นฟสุูขภาพประชาชน รพ.สต.ประดาง

(ข้อบัญญัติหน้า 271)
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

26 ขอรับการสนับสนุน อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 100,000        กองสาธารณสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการ วังเจ้า

ผู้ป่วยเร้ือรังในต าบลเชียงทอง
(ข้อบัญญัติหน้า 271)

27 ขอรับการสนับสนุน อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 80,000         กองสาธารณสุข 

โครงการพัฒนาป้องกันและควบคุม ต าบลบ้านผาผ้ึง 

ไข้เลือดออก  
(ข้อบัญญัติหน้า 272)

28 ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนา อุดหนุนโรงพยาบาลสามเงา 200,000        กองสาธารณสุข 

ศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยเร้ือรัง

ในโรงพยาบาลสามเงา
(ข้อบัญญัติหน้า 272)

29 ขอรับการสนับสนุน อุดหนุนสาธารณสุขอ าเภอท่าสองยาง 200,000        กองสาธารณสุข 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ควบคุมป้องกันโรค จ านวน 1 แห่ง

ไข้เลือดออก (ข้อบัญญัติ หน้า 272)

7,300,000    รวมทัง้สิ้น บาท
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
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2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 ขับเคล่ือนเสริมสร้างเครือข่ายเด็ก จัดฝึกอบรมเด็ก เยาวชน  เจ้าหน้าที ่อปท 100,000 ส านักปลัดฯ 

และเยาวชนในระดับพืน้ที ่ และผู้สังเกตการณ์ จ านวน 150 คน

จังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ หน้า 275)

2 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 50,000 ส านักปลัดฯ 

(ข้อบัญญัติ หน้า 275) ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วม 300 คน

3 ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสตรี จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรี และเครือข่ายสตรี  900,000 ส านักปลัดฯ 

และบุคคลในครอบครัว เจ้าหน้าทีแ่ละผู้สังเกตการณ์ 
(ข้อบัญญัติ หน้า 276) จ านวน 190 คน จ านวน 2 รุ่น

4 ฝึกอบรมเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ จัดฝึกอบรมกลุ่มเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ 100,000 ส านักปลัดฯ 

(ข้อบัญญัติ หน้า 277) เจ้าหน้าทีแ่ละผู้สังเกตการณ์ 

จ านวน 200 คน จ านวน 2 รุ่น

รุ่นที ่1 32,927           

รุ่นที ่2 32,927           

รุ่นที ่3 32,927           

5 ฝึกอบรมทักษะและพัฒนา จัดอบรมกลุ่มคนพิการ ผู้ปกครอง 100,000 97,775           ส านักปลัดฯ 

คุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแล เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานโครงการฯ
(ข้อบัญญัติ หน้า 278) และ ผู้สังเกตการณ์  จ านวน  100 คน
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6 ฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมการพัฒนา จัดฝึกอบรมกลุ่มเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ 300,000 ส านักปลัดฯ 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เจ้าหน้าทีแ่ละผู้สังเกตการณ์ จ านวน 600คน
(ข้อบัญญัติ หน้า 278) จ านวน 6 รุ่น

รุ่นที ่1

รุ่นที ่2

รุ่นที ่3

รุ่นที ่4

รุ่นที ่5

รุ่นที ่6

7 ฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีและบุคคลใน 200,000 ส านักปลัดฯ 

ของสตรีและบุคคลในครอบครัว ครอบครัว เจ้าหน้าทีแ่ละผู้สังเกตการณ์
(ข้อบัญญัติ หน้า 279) จ านวน 260 คน

8 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก 400,000 ส านักปลัดฯ  โควิค

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ข้อบัญญัติ หน้า 280) จ านวน 100 คน

9 ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนาเครือข่าย 1,350,000     ส านักปลัดฯ 

กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตรจ านวน 350 คน

จังหวัดตาก รุ่นที ่1
(ข้อบัญญัติ หน้า 280) รุ่นที ่2

รุ่นที ่3

3,500,000    196,556         รวมทัง้สิ้น บาท
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2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 จัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี, ร่วมกิจกรรมจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี 1,500,000     ส านักปลัดฯ 

วันส าคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ วันส าคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ

ของ อบจ.ตาก และของจังหวัดตาก ของ อบจ.ตาก และของจังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ หน้า 291) จ านวน 25 กิจกรรม ดังน้ี

1. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

    พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช

    มหาราช  บรมนาถบพิตร (รัชกาลที ่ 9)

2. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

    พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั (วันปยิมหาราช)

3. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 125,000        

4. วันพ่อแห่งชาติ 101,500          

5. วันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพระเจ้าตาก" 

  6. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1,500             

7. วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

8. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

    เน่ืองในวันยุทธหัตถี

9. วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย 

    เน่ืองในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ

10. วันท้องถิ่นไทย 

11. วันทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า 

     เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
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12. วันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

     กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

       สยามบรมราชกุมารี

13. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

     จุฬาโลกมหาราช  และวันทีร่ะลึก

     มหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)

14. วันคล้ายวันพระราชสมภพ - สรงน้ า 

       สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 15. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

      เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต

 16. วันอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก 

17. วันฉัตรมงคล 

18. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

     พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  19. วันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   

      เจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์  อคัรราชกมุารี  

      กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขตัติยราชนารี

 20. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

21. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 22. วันรพี 
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23. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

     พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

     พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     (วันแม่แห่งชาติ)

24. งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อื่นๆ 

     ทีจ่ังหวัด ก าหนดจัดขึ้น

25. งานรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ 172,315          

2 ฝึกอบรมถ่ายทอดศิลป วัฒนธรรม จัดฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 100,000 กองการศึกษาฯ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดตาก

จังหวัดตาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 100 คน  

(ข้อบัญญัติ หน้า 291)

3 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรม 100,000 กองการศึกษาฯ 

พิธีกรรมทางด้านศาสนกิจ ทางด้านศาสนกิจ ให้แก่ ประชาชน

ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก และเยาวชนทัว่ไป ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 292) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน

4 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ 200,000 กองการศึกษาฯ 

วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ เครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ

จังหวัดตาก จังหวัดตาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(ข้อบัญญัติ หน้า 292) จ านวน 40 คน
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5 ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ 

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา ปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ ให้แก่

คริสต์ ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก ประชาชน และเยาวชนทัว่ไปในเขตพืน้ที่

(ข้อบัญญัติ หน้า 292) จังหวัดตาก จ านวน 2 รุ่น ดังน้ี

รุ่นที ่1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 30 คน 75,000 40,005 กองการศึกษาฯ 

รุ่นที ่2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 30 คน 75,000 กองการศึกษาฯ 

6 ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ 

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ ให้แก่

ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก ประชาชน และเยาวชนทัว่ไปในเขตพืน้ที่

(ข้อบัญญัติ หน้า 293) จังหวัดตาก จ านวน 2 รุ่น ดังน้ี

รุ่นที ่1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน 100,000 76,542 กองการศึกษาฯ 

รุ่นที ่2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน 100,000 78,020 กองการศึกษาฯ 

7 ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ 100,000 กองการศึกษาฯ 

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ให้แก่

อิสลาม ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก ประชาชน และเยาวชนทัว่ไปในเขตพืน้ที่

(ข้อบัญญัติ หน้า 293) จังหวัดตาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ านวน 50 คน

8 ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน 100,000 85,356 กองการศึกษาฯ 

ด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษา ธรรมศึกษา บาลีศึกษา ให้แก่ประชาชน

ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก และเยาวชนทัว่ไป ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก  

(ข้อบัญญัติ หน้า 294) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน
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9 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมหรือ ร่วมส่งเสริมกิจกรรม หรือพิธีกรรมทาง 50,000 กองการศึกษาฯ 

พิธีกรรมทางด้านศาสนา ด้านศาสนา โดยร่วมจัดกิจกรรมวันส าคัญ

ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก ทางศาสนาฯ ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตาก เช่น

(ข้อบัญญัติ หน้า 294) วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

10 ร่วมสืบสานประเพณี ร่วมกับจังหวัดตากจัดงานตากสินฯ 6,400,000 91,000 กองการศึกษาฯ 

 งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2565 มีกิจกรรม ดังน้ี

จังหวัดตาก -จัดการแสดงละครแสงเสียงเทิดพระเกียรติฯ

(ข้อบัญญัติ หน้า 295) -การชกมวยไทยฯ 

-ขบวนเทิดพระเกียรติฯ 

-กิจกรรมตามทีจ่ังหวัดมอบหมายฯ

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 20,000 คน

11 ร่วมสืบสานประเพณีบวงสรวง ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบวงสรวง 50,000 กองการศึกษาฯ 

และสรงน้ าศาลหลักเมืองเก่า และสรงน้ าศาลหลักเมืองเก่า จังหวัดตาก

จังหวัดตาก จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

(ข้อบัญญัติ หน้า 295)

12 ร่วมสืบสานประเพณีบุญบัง้ไฟ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 250,000 กองการศึกษาฯ 

จังหวัดตาก บุญบัง้ไฟ จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 296) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 49 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

13 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 

ชนเผ่าปกาเกอะญอจังหวัดตาก วัฒนธรรม ชนเผ่าปกาเกอะญอ  

(ข้อบัญญัติ หน้า 296) จังหวัดตาก จ านวน 2 แห่ง ดังน้ี

1. อ าเภอแม่ระมาด 300,000 กองการศึกษาฯ  โควิด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน

2. อ าเภออุ้มผาง 200,000 กองการศึกษาฯ  โควิด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

14 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 

ชนเผ่าม้งจังหวัดตาก วัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 297) จ านวน 3 แห่ง ดังน้ี

1. อ าเภอพบพระ 300,000 กองการศึกษาฯ  โควิค

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 5,000 คน

2. อ าเภอแม่สอด 200,000 กองการศึกษาฯ  โควิค

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน

3. อ าเภออุ้มผาง 100,000 กองการศึกษาฯ  โควิค

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน

15 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 50,000 กองการศึกษาฯ 

จังหวัดตาก วันสงกรานต์ จังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 297)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 50 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

16 ร่วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ 

จังหวัดตาก จังหวัดตาก จ านวน 3 แห่ง  ดังน้ี

(ข้อบัญญัติ หน้า 298) 1.ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก 50,000 กองการศึกษาฯ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน

2. ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก 70,000 กองการศึกษาฯ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

3. ต าบลบ้านนา อ าเภอสามเงา 100,000 กองการศึกษาฯ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

17 ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเผยแพร่ข้อมูล 20,000 กองการศึกษาฯ 

เผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก จ านวน 1 เร่ือง

(ข้อบัญญัติ หน้า 298)

18 อุดหนุนการจัดงานตากสิน สนับสนุนจังหวัดตากเป็นค่าใช้จ่าย 2,000,000 กองการศึกษาฯ  โควิค

มหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ในการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์

ประจ าปี พ.ศ. 2564-2565 จังหวัดตาก ประจ าปี พ.ศ.2564-2565

(ข้อบัญญัติ หน้า 299)

12,715,000   646,238         รวมทัง้สิ้น บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 51 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

2.5 แผนงานการเกษตร

1 อุดหนุนการจัดงานวันเกษตร สนับสนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพบพระ 150,000        ส านักปลัดฯ 

พบพระ จัดงานวันเกษตรพบพระ
(ข้อบัญญัติ หน้า 362) ผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 2,000 คน

150,000       รวมทัง้สิ้น บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 52 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต



                 
แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีดี่ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

1 จัดท าคู่มือแนะน า อบจ.ตาก จัดจ้างหนังสือคู่มือแนะน า อบจ.ตาก 100,000        กองยุทธศาสตร์ 

(ข้อบัญญัติ  หน้า 141) ขนาด A4 พับ 3 พิมพ์ 4 สี 

จ านวน 1 ฉบับ ๆ ละ 5,000 เล่ม

2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดจ้างผลิต/ติดต้ังป้ายคัตเอาท์ (ไวนิล) 668,800        กองยุทธศาสตร์ 

(คัตเอาท)์ กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ 
(ข้อบัญญัติ  หน้า 141) นายก อบจ.ตาก วันส าคัญของประเทศ

ทีป่ระกาศตามสถานการณ์ของรัฐบาล

และการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น

ในทุกอ าเภอของจังหวัด รวม 96 ป้าย
ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 138,250          P

ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) 109,250          P

ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

3 จัดท าแผ่นพับข่าว จัดจ้างผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4 ส่ี 40,000         กองยุทธศาสตร์ 

ความเคล่ือนไหว อบจ.ตาก ทัง้ 2 หน้า เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 
(ข้อบัญญัติ  หน้า 141) 4,000 แผ่น รวม 4 ฉบับ

ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 10,000           

ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) 10,000           

ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565)

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)

หมายเหตุ

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 53 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีดี่ ฯ



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

4 จัดท าวารสาร อบจ.ตาก จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2 300,000        กองยุทธศาสตร์ 

(ข้อบัญญัติ  หน้า 142) พิมพ์ 4 สีจ านวน 16 หน้า จัดท า 3 เดือน 
1 ฉบับ ๆ ละ2,600 เล่ม รวม 4 ฉบับ
ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 74,100           

ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) 74,100           

ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565)
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

5 จัดท าส่ือวีดีทัศน์บรรยายสรุป จัดจ้างผลิตส่ือวีดีทัศน์บรรยายสรุปมีเน้ือหา 100,000        กองยุทธศาสตร์ 

(ข้อบัญญัติ  หน้า 142) ตามนโยบายทีไ่ด้แถลงไว้ต่อสภา 
6 จัดท าหนังสือรายงานผล จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน 300,000        210,000          กองยุทธศาสตร์ 

การปฏิบัติงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี
(ข้อบัญญัติ  หน้า 142) จ านวน 1 ฉบับ ๆ ละ 1,000 เล่ม

7 จ้างทีป่รึกษาส ารวจความพึงพอใจ จัดจ้างส ารวจความพึงพอใจของ 100,000 กองการเจ้าหน้าที่ 

ของผู้รับบริการ อบจ.ตาก ผู้รับบริการทีม่ีต่อการให้บริการ
(ข้อบัญญัติ หน้า 142) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

8 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน 740,400        กองยุทธศาสตร์ 

ทางสถานีวิทยุ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก  สวท.แม่สอด 
(ข้อบัญญัติ  หน้า 143) และ อสมท.ตาก ทุกวันจันทร์-ศุกร์

เวลา 10.00-11.00 น. วันละ 1 ชั่วโมง
ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 185,100          

ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) 185,100          P

ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565)
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 54 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีดี่ ฯ



                 
แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

9 การถวายพระพรทาง จัดจ้างเผยแพร่ค าถวายพระพรทาง 120,000        กองยุทธศาสตร์ 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
(ข้อบัญญัติ หน้า 143)

10 จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร และสมาชิกสภา 3,000,000 ส านักปลัดฯ 

และสภาชิกสภาองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ส่วนจังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ หน้า 147)

11 ปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้าง จัดปฐมนิเทศบุคลากรทีไ่ด้รับการ 50,000 กองการเจ้าหน้าที่ 

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก บรรจุและแต่งต้ังใหม่ จ านวน 30 คน 
(ข้อบัญญัติ หน้า 147) จ านวน 1 รุ่น

12 ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการ จัดประชุมสัมมนา รุ่นละ 250 คน 300,000 กองการเจ้าหน้าที่ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รุ่นที ่1

อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 147) รุ่นที ่2

13 ฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม จัดฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 100,000 19,400 กองการเจ้าหน้าที่ 

และเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรี อบจ." และผู้สังเกตุการณ์ จ านวน 100 คน
(ข้อบัญญัติ หน้า 148)

14 ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ศักยภาพ จัดฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 1,000,000 กองการเจ้าหน้าที่ 

และทักษะด้านการปฏิบัติงาน และผู้สังเกตุการณ์ จ านวน 4 รุ่น 

ของบุคลากรองค์การบริหาร รุ่นละ 75 คน

ส่วนจังหวัดตาก  รุ่นที ่1
(ข้อบัญญัติ หน้า 148)  รุ่นที ่2

 รุ่นที ่3

 รุ่นที ่4
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

15 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ จัดฝึกอบรมให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 400,000        ส านักงาน 

ปฏิบัติงานกิจการสภา อบจ.ตาก และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง จ านวน 80 คน เลขานุการฯ
(ข้อบัญญัติ หน้า 149)

16 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับ 150,000 ส านักปลัดฯ 

ตามหลักกิจการบ้านเมืองทีดี่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 45 คน
(ข้อบัญญัติ หน้า 149)

17 ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ จัดฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก   100,000 กองการเจ้าหน้าที่ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง จ านวน 80 คน
การท างาน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 "หลักสูตร การเรียนรู้
ระบบสารสนเทศของ อบจ.ตาก"
(ข้อบัญญัติ หน้า 150)

18 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ 300,000 กองยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดท าแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง
(ข้อบัญญัติ หน้า 179) มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาฯ

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 6,285 

    (พ.ศ. 2566 - 2570) 
2) การเพิม่เติม/เปล่ียนแปลง แผนพัฒนา
    ท้องถิ่น 
3) การจัดท าแผนการด าเนินงาน 21,120 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4) จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 19,000 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
   เพิม่เติม /เปล่ียนแปลง 
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

 5) จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
   เพิม่เติม /เปล่ียนแปลง
6) จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 

    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2565 (เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง) 

19 ติดตามและประเมินผล 1. จัดท ารายงานผลการติดตาม 100,000 16,025 กองยุทธศาสตร์  

แผนพัฒนาท้องถิ่น    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ต่อนายกฯ เพือ่ให้นายกฯเสนอ
(ข้อบัญญัติ หน้า 179)    ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ

   พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพือ่ 

   รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564
   ไตรมาสที ่4 กับคณะกรรมการฯ
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพือ่ 

   รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2565
   ไตรมาสที ่1 กับคณะกรรมการฯ
4. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพือ่ 

   รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2565
   ไตรมาสที ่2 กับคณะกรรมการฯ
5. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพือ่ 

   รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2565
   ไตรมาสที ่3 กับคณะกรรมการฯ
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

6. จัดท ารายงานผลการติดตาม 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   ต่อนายกฯ เพือ่ให้นายกฯเสนอ

    ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ

   พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ

7. ลงพืน้ทีติ่ดตามโครงการพัฒนา 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 ประสานการจัดท าแผนพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน 50,000 กองยุทธศาสตร์ 

ท้องถิ่น จังหวัดตาก พัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด และงบประมาณ

(ข้อบัญญัติ หน้า 179)

21 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดตาก 397,000 กองยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดจ้างต่ออายุเว็บไซด์พร้อมระบบ และงบประมาณ

(ข้อบัญญัติ หน้า 180) บริหารจัดการเน้ือหา

22 สารสนเทศเพือ่การบริหาร จัดต้ังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และจัดซ้ือ 350,000 กองยุทธศาสตร์ 

จัดการทรัพยากรน้ าจังหวัดตาก ครุภัณฑ์ เพือ่ใช้ในโครงการบริหารจัดการ และงบประมาณ

(ข้อบัญญัติ หน้า 180) ทรัพยากรน้ าจังหวัดตาก 

(ข้อบัญญัติ หน้า 182 - 184)

23 เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที/่ 100,000 56,000 กองคลัง 

และค่าธรรมเนียมบ ารุง ผู้สังเกตการณ์ จ านวน 100 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 192)
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

24 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต จัดซ้ือครุภัณฑ์เพือ่ปรับปรุงและติดต้ัง 500,000        ส านักปลัดฯ 

ภายในองค์การบริหารส่วน ระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารส านักงาน

จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ หน้า 247)

9,366,200    1,133,730      

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด 200,000 ส านักปลัดฯ 

ทางถนนในช่วงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนน ให้บริการแก่ประชาชน
(ข้อบัญญัติ หน้า 201) อ านวยความสะดวกในการเดินทางในทุกๆ 

ด้านช่วงเทศกาลประจ าปี จ านวน 2 คร้ัง

คร้ังที ่1 92,673 

คร้ังที ่2 

2 เสริมสร้างศักยภาพ ด้านกู้ชีพ - กู้ภัย  จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานป้องกัน 200,000 ส านักปลัดฯ 

เพือ่เตรียมพร้อมตอบโต้เหตุ และบรรเทาสาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการ
สาธารณภัยต่างๆ ในเขตพืน้ที่ ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพืน้ที่

จังหวัดตาก  จ านวน 50 คน
(ข้อบัญญัติ หน้า 201)

400,000 92,673

บาทรวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น บาท
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
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หมายเหตุ

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ 450,000 กองยุทธศาสตร์ 

เพือ่บูรณาการจัดท ายุทธศาสตร์ เจ้าหน้าทีผู้่ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาขององค์กรปกครอง การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก จ านวน 250 คน

และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ หน้า 276)

2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 350,000 กองยุทธศาสตร์ 

และประสานแผนพัฒนาของ ผู้น าเครือข่าย ผู้น าชุมชน และผู้น า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในการจัดท า

ในเขตจังหวัดตาก แผนชุมชน จ านวน 80 คน
(ข้อบัญญัติ หน้า 277)

3 ฝึกอบรมส่งเสริมหลักประชาธิปไตย จัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วมการพัฒนา 300,000        ส านักงาน 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ท้องถิ่นจังหวัดตาก 2 รุ่น จ านวน 150 คน เลขานุการฯ
(ข้อบัญญัติ หน้า 279)

4 ส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วม จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับผู้น า 800,000        ส านักงาน 

ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก ท้องที ่ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน กลุ่มพลังมวลชน เลขานุการฯ
(ข้อบัญญัติ หน้า 281) องค์กรต่าง ๆ และประชาชน จ านวน170คน

5 ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้าง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 200,000        กองยุทธศาสตร์ 

เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ผู้น าเครือข่าย ผู้น าชุมชน และผู้น า

ระดับจังหวัดตาก ในการจัดท า องค์กรภาคประชาชนในการจัดท า

แผนชุมชน (ข้อบัญญัติ หน้า 281) แผนชุมชน จ านวน 80 คน
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

6 สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับ 300,000        กองยุทธศาสตร์ 

ท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ หน้า 282) กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน

7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับผู้น า 450,000        ส านักงาน 

พบประชาชน ท้องที ่ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน กลุ่มพลังมวลชน เลขานุการฯ

(ข้อบัญญัติ หน้า 282) องค์กรต่าง ๆ และประชาชน

จ านวน 1,100 คน

2,850,000    รวมทัง้สิ้น บาท
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แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเทีย่วและกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมยกย่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 20,000         กองการศึกษาฯ  โควิค

เชิดชูเกียรติแก่ผู้ท าชื่อเสียง แก่ผู้ท าชื่อเสียง ผู้ให้การสนับสนุนหรือ

ผู้ให้การสนับสนุนหรือท าประโยชน์ ท าประโยชน์ด้านกีฬาของจังหวัดตาก 

ด้านกีฬาของจังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ  หน้า 284)

2 แข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน จัดแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน 500,000        กองการศึกษาฯ  โควิค

เยาวชน หรือประชาชน เยาวชน หรือประชาชน ระดับอ าเภอ

ระดับอ าเภอ จ านวน 5 คร้ัง ของจังหวัดตาก
(ข้อบัญญัติ  หน้า 285) คร้ังที ่1 P

คร้ังที ่2 P

คร้ังที ่3 P

คร้ังที ่4 P

คร้ังที ่5 P

3 แข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ จัดการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ 350,000        กองการศึกษาฯ 

(ข้อบัญญัติ  หน้า 285) จ านวน 3 คร้ัง

คร้ังที ่1

คร้ังที ่2

คร้ังที ่3

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)

หมายเหตุ
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

4 ส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน 50,000         กองการศึกษาฯ 

(ข้อบัญญัติ  หน้า 286) โดยการหาผู้น าเต้น และวิทยากรในการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจ
ร่างกาย
ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 7,200             

ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) 10,500           

ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) 

ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 

5 อุดหนุนการแข่งขัน สนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก 100,000        100,000          กองการศึกษาฯ 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพือ่ใช้ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ
และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติและกีฬาอาวุโส
(ข้อบัญญัติ  หน้า 290) แห่งชาติ

6 ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ว จัดจ้างท าหนังสือ คู่มือ แผ่นพับ แผนที่ 500,000 ส านักปลัดฯ 

จังหวัดตาก ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ว และข้อมูลอื่นๆ
(ข้อบัญญัติ หน้า 300) ทีเ่กี่ยวข้อง จ านวน 5,000 ฉบับ

7 จัดกิจกรรมและส่ือวีดีทัศน์ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว 500,000 ส านักปลัดฯ 

ส่งเสริมการท่องเทีย่วจังหวัดตาก    จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(ข้อบัญญัติ หน้า 301)    จ านวน 500 คน 

2. จัดท าส่ือวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
   ส่งเสริมการท่องเทีย่วจังหวัดตาก
   จ านวน 5 ชุด
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

8 ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ฝึกอบรมด้านบริการการท่องเทีย่ว 200,000 ส านักปลัดฯ 

ด้านบริการการท่องเทีย่ว จ านวน 100 คน
(ข้อบัญญัติ หน้า 301)

9 มวยไทย-มวยคาดเชือกงานตากสินฯ  - ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก 500,000 ส านักปลัดฯ  โควิค
(ข้อบัญญัติ หน้า 302)    งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจ าปี

   พ.ศ. 2564 - 2565 จังหวัดตาก

   ผู้เข้าชมกิจกรรม จ านวน 12,000 คน

10 รถไฟน าเทีย่ว  - ให้บริการรถไฟน าเทีย่วกับประชาชนทัว่ไป 100,000 ส านักปลัดฯ 

(ข้อบัญญัติ หน้า 302) นักท่องเทีย่ว นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน

ทีข่อความอนุเคราะห์ ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล

เมืองตากและพืน้ทีใ่กล้เคียงตามประกาศ

ของ อบจ.ตาก จ านวน 2,000 คน
 - จัดท าจุดจอด รับ-ส่ง และประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการให้บริการรถไฟน าเทีย่วบริเวณศาล

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

11 ส่งเสริมการท่องเทีย่วชุมชน จัดฝึกอบรมด้านบริการการท่องเทีย่ว 200,000 ส านักปลัดฯ 

แบบนวัตวิถี ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการในชุมชน
(ข้อบัญญัติ หน้า 303) ท่องเทีย่ว ผู้สังเกตุการณ์และเจ้าหน้าที่

จ านวน 100 คน
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

12 อุดหนุนทีท่ าการปกครอง  - สนับสนุนอ าเภอท่าสองยาง เพือ่เป็น 150,000 ส านักปลัดฯ  โควิค
อ าเภอท่าสองยาง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
(ข้อบัญญัติ หน้า 304) เทศกาลส่งเสริมการท่องเทีย่วอ าเภอ

ท่าสองยาง "สักการะเจ้าพ่อโมกขละ
และชมของดีอ าเภอท่าสองยาง" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

13 อุดหนุนทีท่ าการปกครอง สนับสนุนอ าเภออุ้มผาง เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย 150,000 ส านักปลัดฯ  โควิค
อ าเภออุ้มผาง ในการด าเนินโครงการจัดงานเทศกาล
(ข้อบัญญัติ หน้า 304) ส่งเสริมการท่องเทีย่วแผ่นดินดอยลอยฟ้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - จัดกิจกรรมภาพถ่ายสถานทีท่่องเทีย่ว 800,000 661,520 ส านักปลัดฯ 

จังหวัดตาก ส าคัญต่างๆ ของจังหวัดตากพร้อมประดับ
ไฟ ระหว่างวันที ่23 ธันวาคม 2564 ถึง 
8 มกราคม 2565พร้อมน ามาจัด
นิทรรศการ"ภาพเก่าเล่าเมืองตาก"ให้ผู้ที่
เข้ามาเย่ียมชม อบจ.ตากได้ชมความงดงาม
ของจังหวัดตากในอดีตและปัจจุบัน
ณ บริเวณหน้ามุขส านักงาน อบจ.ตาก 

15 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์คืนถิ่น จัดอบรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชนจังหวัด
ตาก

150,000 

ประจ าปี พ.ศ.2565 ผู้สังเกตุการณ์และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง
 - รุ่นที ่1 จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 45 คน 74,700 

 - รุ่นที ่1 74,700 

3,320,000    950,000       928,620         รวมทัง้สิ้น บาท
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ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายใน ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายใน 1,600,000     กองการศึกษาฯ 

สนามกีฬาองค์การบริหาร สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ส่วนจังหวัดตาก (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ
(ข้อบัญญัติ หน้า 333) ส านักช่าง อบจ.ตาก)

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ทาสีอาคารสระว่ายน้ าและปรับปรุง 1,250,000     กองการศึกษาฯ 

สระว่ายน้ า ระบบไฟฟ้าทัง้ภายในและภายนอกอาคาร
(ข้อบัญญัติ หน้า 345) (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ

ส านักช่าง อบจ.ตาก)
3 ปรับปรุงระบบระบายน้ า ปรับปรุงระบบระบายน้ า 2 แห่ง ได้แก่ 400,000        กองการศึกษาฯ 

บริเวณสระน้ าด้านหน้าโรงพลศึกษา บริเวณสระน้ าด้านหน้าโรงพลศึกษา 1000
1000 ทีน่ั่ง และบริเวณสระน้ าด้าน ทีน่ั่ง และบริเวณสระน้ าด้านหลังอาคาร
หลังอาคารสระว่ายน้ าภายในสนาม สระว่ายน้ าภายในสนาม (ตามแบบแปลน
(ข้อบัญญัติ หน้า 361) และรายละเอียดของส านักช่าง อบจ.ตาก)

3,250,000    รวมทัง้สิ้น บาท
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก

1 จัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม ฝึกอบรมให้กับนักเรียน/ประชาชน 100,000        77,775           กองสาธารณสุข 

ตามหลัก 3Rs จ านวน 100 คน 
(ข้อบัญญัติหน้า 273)

2 ชุมชนต้นแบบขยะครัวเรือน ฝึกอบรมให้ความรู้ 200,000        กองสาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติหน้า 273)  - ชุมชนฝ่ังตะวันออก จ านวน 1 คร้ัง

 - ชุมชนฝ่ังตะวันตก จ านวน 1 คร้ัง
3 บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม  - จัดประชุมฯ และการติดตามผล 600,000        กองสาธารณสุข 

และของเสียอันตรายชุมชน    ความก้าวหน้าของโครงการ
(ข้อบัญญัติ หน้า 274)    จ านวน 2 คร้ัง 

 - การจ้างเหมาก าจัดของเสียและ

   อันตราย จ านวน 3 คร้ัง

4 รณรงค์เพือ่ลดขยะมูลฝอย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่อปท. แกนน า 100,000        กองสาธารณสุข 

(ข้อบัญญัติหน้า 274) หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 80 คน 
5 อบรมและส่งเสริมกิจกรรม จัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร 200,000        กองสาธารณสุข 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ท้องถิ่นรักษ์โลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ข้อบัญญัติหน้า 274) และส่วนราชการจังหวัดตาก 

จ านวน 100 คน

1,200,000    77,775          

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)

หมายเหตุ

รวมทัง้สิ้น บาท
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แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

5.2 แผนงานการเกษตร

1 ธนาคารน้ าใต้ดิน ฝึกอบรมการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน 50,000 ส านักปลัดฯ 

ตามศาสตร์พระราชา ให้กับผู้น าชุมชน และประชาชน

(ข้อบัญญัติ หน้า 362) จ านวน 100 คน
2 ฝึกอบรมเครือข่ายป่าชุมชน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ 100,000 ส านักปลัดฯ 

จังหวัดตาก คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน

(ข้อบัญญัติ หน้า 363) จังหวัดตาก จ านวน 80 คน 

3 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 400,000 ส านักปลัดฯ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้กับนักเรียน/ประชาชน 

(ข้อบัญญัติ หน้า 363) จ านวน 85 คน

4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึก 50,000 ส านักปลัดฯ 

มาจากพระราชด าริ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้เยาวชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และประชาชนทัว่ไป จ านวน 100 คน

สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก

(ข้อบัญญัติ หน้า 364) 225,000

600,000       รวมทัง้สิ้น บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 68 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก

1 จัดให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน ดังน้ี
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 1. เก้าอี้ท างาน (เจ้าหน้าที)่ 8,000          ส านักปลัดฯ 

   ขนาดไม่น้อยกว่า 62 x 67 x 90 ซม. 

   จ านวน 2 ตัว 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 2. เก้าอี้ท างาน (นักบริหารงานท้องถิ่น) 7,000          ส านักปลัดฯ 

   ขนาดไม่น้อยกว่า 69 x 58 x 122 ซม. 

   จ านวน 1 ตัว 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 3. ตู้เก็บเอกสาร (จัดเก็บ 2 ชั้น) 4,000          4,000             ส านักปลัดฯ 

    แบบบานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 

   80 x 40 x 81 ซม. จ านวน 1 ตู้ 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 4. ตู้เก็บเอกสาร (จัดเก็บ 4 ชั้น) 45,500         45,500           ส านักปลัดฯ 

   แบบบนบานโล่ง - ล่างบานเปิด 

   ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 40 x 156 ซม.  

   จ านวน 7 ตู้ 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 5. โต๊ะท างาน (เจ้าหน้าที)่ ขนาดไม่น้อยกว่า 45,000         ส านักปลัดฯ 

   150 x 75 x 75 ซม. จ านวน 6 ตัว 

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)

หมายเหตุ

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 69 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 6. โต๊ะท างาน (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) 22,400         ส านักปลัดฯ 

   ขนาดไม่น้อยกว่า 1800 x 880 x 760 ซม.

   จ านวน 1 ตัว 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 7. โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แบบส่ีเหล่ียม 66,000         66,000           ส านักปลัดฯ 

   ผืนผ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 

   183 x 45 x 737 ซม. จ านวน 30 ตัว 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 8. ไมค์ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 ชุด 87,500         ส านักปลัดฯ 

(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 9. จัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) 15,400         ส านักปลัดฯ 

   แบบ Smart TV ขนาด 50 น้ิว 

   จ านวน 1 เคร่ือง 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 10. เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ 13,400         ส านักปลัดฯ 

    ขนาด 1 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 11. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 66,000 ส านักปลัดฯ 

    ประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 3 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 12. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงาน 44,000 ส านักปลัดฯ 

    ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 13. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,600 ส านักปลัดฯ 

    ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

    จ านวน 2 เคร่ือง 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 14. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 20,000 ส านักปลัดฯ 

    ชนิด Network แบบที ่1 จ านวน 2 เคร่ือง 

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 70 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 15. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 27,000 ส านักปลัดฯ 

    ชนิด Network แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 16. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 27,000 ส านักปลัดฯ 

    จ านวน 3 เคร่ือง 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 17. เก้าอี้ท างานหุม้หนังเทียม  7,000          ส านักงาน 

    จ านวน 2 ตัว เลขานุการฯ
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 18. โต๊ะท างาน ขนาดไม้น้อยกว่า 14,000         ส านักงาน 

    0.75x1.50x0.75 เมตร (กว้างxยาวxสูง) เลขานุการฯ

    จ านวน 2 ตัว ๆ
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 19. โต๊ะท างาน ขนาดไม้น้อยกว่า 6,000          ส านักงาน 

    0.60x1.20x0.75 เมตร (กว้างxยาวxสูง) เลขานุการฯ

    จ านวน 2 ตัว 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 20. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) 39,800         ส านักงาน 

    แบบ Smart TV ขนาด 55 น้ิว เลขานุการฯ

    จ านวน 2 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 21. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300          ส านักงาน 

    ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  เลขานุการฯ

    จ านวน 1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 22. เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง 29,900         29,900           กองการเจ้าหน้าที่ 

    ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 23. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระจก 31,200         31,200           กองการเจ้าหน้าที่ 

    ขนาด 5 ฟุต จ านวน 6 หลัง

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 71 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 24. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 90,000         กองการเจ้าหน้าที่ 

    ประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 3 เคร่ือง 
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 25. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,600          กองการเจ้าหน้าที่ 

   หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

   จ านวน 2 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 26. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 30,000         กองการเจ้าหน้าที่ 

   ชนิด Network แบบที ่2 จ านวน 2 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 27. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 12,500         กองการเจ้าหน้าที่ 

   จ านวน 5 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 182) 28. เก้าอี้หนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000         19,950           กองยุทธศาสตร์ 

    62X67X90 ซม. จ านวน 5 ตัว
(ข้อบัญญัติ หน้า 182) 29. โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 37,500         32,950           กองยุทธศาสตร์ 

    150X75X75 ซม. จ านวน 5 ตัว
(ข้อบัญญัติ หน้า 185) 30. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 180,000       กองยุทธศาสตร์ 

    ประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 6 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 186) 31. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,600          กองยุทธศาสตร์ 

    ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

    จ านวน 2 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 187) 32. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 15,000         กองยุทธศาสตร์ 

    จ านวน 6 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 187) 33. ชุดโปรแกรมไวรัส จ านวน 2 ชุด 1,400          กองยุทธศาสตร์ 

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 72 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

(ข้อบัญญัติ หน้า 188) 34. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 36,000         กองยุทธศาสตร์ 

    ระดับศูนย์บริการ แบบที ่3 

    จ านวน 1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 194) 35. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 162,600 กองคลัง 

     แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 

    (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 

    จ านวน 3 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 195) 36. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 88,000 กองคลัง 

    ประมวลผล แบบที ่1  จ านวน 4 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 196) 37. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 15,000 กองคลัง 

    ชนิด Network แบบที ่2 จ านวน  1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 197) 38. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  10,000 กองคลัง 

    จ านวน 4 เคร่ือง

1,354,200    229,500         รวมทัง้สิ้น บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 73 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 จัดให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน ดังน้ี
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 1. เล่ือยยนต์ ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 66,000 ส านักปลัดฯ 

   1.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 2. เล่ือยยนต์ ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 66,000 ส านักปลัดฯ 

   7 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 3. เคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ VHF/FM 120,000 ส านักปลัดฯ 

   ขนาดก าลังส่งไม่ต่ ากว่า 5 วัตต์ 

   (แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ) 

   จ านวน 10 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติ หน้า 247)  4. เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงแรงดันสูง 60,000 ส านักปลัดฯ 

   พร้อมอุปกรณ์ประจ าเคร่ือง จ านวน 1 ชุด
(ข้อบัญญัติ หน้า 247) 5. ชุดประดาน้ าสกูบ้า พร้อมอุปกรณ์ 260,000 ส านักปลัดฯ 

   จ านวน 4 ชุด

572,000      รวมทัง้สิ้น บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 74 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

3. แผนงานการศึกษา

1 จัดให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน ดังน้ี
(ข้อบัญญัติ  หน้า 210) 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานโน้ตบุค๊ 44,000         กองการศึกษาฯ 

    ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง

44,000        รวมทัง้สิ้น บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 75 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

4. แผนงานสาธารณสุข

1 จัดให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน ดังน้ี
(ข้อบัญญัติหน้า 255) 1. เก้าอี้ท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500          กองสาธารณสุข 

   60x60100 ซม. จ านวน 1 ตัว
(ข้อบัญญัติหน้า 255) 2. เก้าอี้ท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4,900          กองสาธารณสุข 

   60x70x110 ซม. จ านวน 1 ตัว
(ข้อบัญญัติหน้า 255) 3. เก้าอี้หุม้หนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000          กองสาธารณสุข 

   60x70x90 ซม. จ านวน 2 ตัว
(ข้อบัญญัติหน้า 256) 4. ตู้ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 8,700          กองสาธารณสุข 

   40x60x70 ซม. จ านวน 1 ตัว
(ข้อบัญญัติหน้า 256) 5. โต๊ะท างาน (หน.ฝ่าย) ขนาดไม่น้อยกว่า 14,000         กองสาธารณสุข 

   150x120x60 ซม. จ านวน 1 ตัว
(ข้อบัญญัติหน้า 256) 6. โต๊ะท างานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 22,400         กองสาธารณสุข 

   80x180x75 ซม. จ านวน 1 ตัว
(ข้อบัญญัติหน้า 257) 7. โต๊ะท างานพรัอมล้ินชัก ขนาด 15,000         กองสาธารณสุข 

   ไม่น้อยกว่า 70x150x70 จ านวน 2 ตัว
(ข้อบัญญัติหน้า 257) 8. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 88,000         กองสาธารณสุข 

   แบบที ่1 จ านวน 4 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 259) 9. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10,000         กองสาธารณสุข 

   จ านวน 4 เคร่ือง

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 76 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

(ข้อบัญญัติหน้า 257) 10. จัดซ้ือรถบนต์กระบะ(4 ประตู) 1,188,400     กองสาธารณสุข 

    แบบดับเบิล้แค็ป ขับเคล่ือน 4 ล้อ 

    พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 

    จ านวน 1 คัน

1,363,900    รวมทัง้สิ้น บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 77 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 จัดให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน ดังน้ี
(ข้อบัญญัติหน้า 288) 1. เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ ขนาด 29.5 น้ิว 35,000 กองการศึกษาฯ 

จ านวน 2 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 289) 2. รถตัดหญ้าชนิดน่ังขับ จ านวน 1 คัน 350,000 กองการศึกษาฯ 

385,000      รวมทัง้สิ้น บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 78 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการจัดให้มีเคร่ืองใช้ในการ จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน ดังน้ี
(ข้อบัญญัติหน้า 312) 1. เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 450,000       ส านักช่าง 

   (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า

   36,000 บีทียู  จ านวน 6  เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 313) 2. เคร่ืองปรับอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน 170,000 ส านักช่าง 

   4 ทิศทาง (ระบบ Inverter)

   ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

   จ านวน 2  เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 314) 3. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 92,200 ส านักช่าง 

   แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน

   ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 315) 4. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 216,800 ส านักช่าง 

   แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 

   (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู

   พร้อมติดต้ัง จ านวน 4  เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 316) 5. โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ ขนาดความกว้าง 260,000       ส านักช่าง 

   4.00 x ยาว 8.00 เมตร

   ความสูงไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร 

   จ านวน 10 หลัง

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 79 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

(ข้อบัญญัติหน้า 316) 6. โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ ขนาดความกว้าง 130,000       ส านักช่าง 

   4.00 x ยาว 4.00 เมตร

   ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 

   จ านวน 10 หลัง
(ข้อบัญญัติหน้า 317) 7. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,800         11,400           ส านักช่าง 

(ข้อบัญญัติหน้า 317) 8. ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ 13,800         13,400           ส านักช่าง 

(ข้อบัญญัติหน้า 318) 9. วินซ์ไฟฟ้าติดรถยนต์ จ านวน 2 ชุด 80,000         ส านักช่าง 

(ข้อบัญญัติหน้า 319) 10. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ 4,250,000     ส านักช่าง 

   แบบกระบะเทท้าย จ านวน 2  คัน
(ข้อบัญญัติหน้า 319) 11. รถยนต์กระบะ แบบดับเบิล้แค็บ 2,312,000     ส านักช่าง 

    (4 ประตู) ขับเคล่ือน 4 ล้อ 

    เคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 2 คัน 
(ข้อบัญญัติหน้า 320) 12. เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ  VHF/FN 48,000         ส านักช่าง 

    ชนิดติดรถยนต์ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 

    จ านวน 2 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 321) 13. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 500,000       ส านักช่าง 

    ติดต้ังสะพานสมโภชกรุงรัตน์โกสินทร์  

    200 ปี จ านวน 1 ชุด
(ข้อบัญญัติหน้า 322) 14. เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 95,000         ส านักช่าง 

    จ านวน 10  เคร่ือง

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 80 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1

ล าดับ หน่วยงาน

ที่ ข้อบัญญัติ โอนลด/โอนเพ่ิม ใช้จริง รับผิดชอบ  สีแดง สีเหลือง  สีเขียว สีน้ าเงนิ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(สถานะภาพ)
หมายเหตุ

(ข้อบัญญัติหน้า 323) 15. เคร่ืองหาพิกัดต าแหน่งด้วย 500,000       495,000          ส านักช่าง 

    สัญญาณดาวเทียม (GNSS) 

    ชนิดสองความถี่ จ านวน 1 ชุด
(ข้อบัญญัติหน้า 323) 16. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน 180,000       ส านักช่าง 

    ประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 6 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 325) 17. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 22,000         ส านักช่าง 

    ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 326) 18. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 110,000       ส านักช่าง 

    ประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 5 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 327) 19. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 90,000         ส านักช่าง 

    หรือ LED สี จ านวน 6 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 329) 20. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 25,200         ส านักช่าง 

    ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 

    จ านวน 4 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติหน้า 330) 21. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  27,500 ส านักช่าง 

    จ านวน 11  เคร่ือง

9,584,300    519,800         รวมทัง้สิ้น บาท

แผนความก้าวหน้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 81 บัญชีครุภัณฑ์


