ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
*******************************
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก ได้ จั ด ทำแผนการดำเนิ น งาน ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กล่าวคือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตากรวบรวมแผนงานโครงการพั ฒ นาขององค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัดตาก หน่วยราชการ ส่วนภูมิภ าค
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด ำเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก แล้ ว จั ด ทำเป็ น
ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/๒๕62
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕62 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพิ่ มเติม (ครั้งที่ 1) ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 3/๒๕62
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕62
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖ (๒)
จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ กิจกรรม ของโครงการ ของกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

1
1

1
1

16.67
16.67

14.29
14.29

205,000
205,000

13.61
13.61

สานักการช่าง

1
1
2

2
1
3

16.67
16.67
33.33

28.57
14.29
42.86

81,000
300,000
381,000

5.38
19.92
25.30

2
2

2
2

33.33
33.33

28.57
28.57

600,000
600,000

39.84
39.34

กองแผนและงบประมาณ

1
1
6

1
1
7

16.67
16.67
100.00

14.29
14.29
100.00

320,000
320,000
1,506,000

21.25
21.25
100.00

กองแผนและงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 ปรับปรุงห้องน้ำสำธำรณะ

รำยละเอียดของกิจกรรม
- ปรับปรุงห้องน้ำสำธำณะสถำนีขนส่ง

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

205,000

สถำนีขนส่ง

สถำนีขนส่งผู้โดยสำรแม่สอด

ผู้โดยสำรแม่สอด

ผู้โดยสำรแม่สอด

อ้ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

1) จัดท้ำรำคำกลำง,ขอจัดซือจัดจ้ำง (30 วัน)

อ้ำเภอแม่สอด

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

จังหวัดตำก

2) สรรหำผู้รับจ้ำง (30 วัน)
3) ลงนำมสัญญำจ้ำง (15 วัน)
4) ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง (30 วัน)
5) ตรวจรับกำรจ้ำง/เบิกจ่ำยเงิน (15 วัน)

รวม

1 โครงกำร

1 กิจกรรม

205,000

0

0

0

1

2
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.02
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้าง

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

- ฝึกอบรม เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ อปท.

81,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

เครือข่ายเด็กและเยาวชน

ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

ในระดับพื้นที่จังหวัดตาก

จานวน 340 คน 2 รุ่น

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

กองกิจการสภาฯ
รุ่น 1-2

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

รวม

1 โครงกำร

2 กิจกรรม

81,000

รวมกิจกรรม

2

0

0

2

0

3
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02
2.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการจัดงานฤดูหนาว
"อุ่นไอรักคลายความหนาว"

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

300,000

สนามเสือป่า

กองการศึกษา

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สานักพระราชวัง

ศาสนา

ของจังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

กรุงเทพมหานคร

และวัฒนธรรม

- จัดกิจกรรมการจัดแสดงสาธิต

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

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

รวม

1 โครงกำร

1 กิจกรรม

300,000

รวมกิจกรรม

1

0

1

0

0

4
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

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

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิง

รำยละเอียดของกิจกรรม
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาคม

ปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทา

ท้องถิ่น ระดับจังหวัด จานวน 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

จานวน 250 คน

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

1) ประสานงาน/วางแผนดาเนินการ

จังหวัดตาก และจัดทาแผนพัฒนา

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง

ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

จังหวัดตาก

3) ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

100,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

กองแผนและ
งบประมาณ

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดาเนินการ
2 โครงการจิตอาสาพระราชทาน

- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของ

ตามแนวพระราชดาริ

จังหวัดตาก ตามภารกิจหน้าที่และ

“เราทาความดี ด้วยหัวใจ”

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 1 ครั้ง

ในพื้นที่จังหวัดตาก

500,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

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

2 โครงกำร

2 กิจกรรม

600,000

รวมกิจกรรม

2

0

0

2

0

5
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องพ่นลมเอนกประสงค์

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

320,000

ในพื้นที่จังหวัดตาก

จานวน 100 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

กองแผนและ
งบประมาณ

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

รวม

1 โครงการ

1 กิจกรรม

320,000

รวมกิจกรรม

1

0

1

0

0
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงำน

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

200,000

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

1,400

อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

- จัดซือ้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย
2) ลงนามในสัญญาซื้อ
3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
1. ไมโครโฟนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 30 ชุด และอุปกรณ์ต่อพ่วง
พร้อมติดตั้ง
2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)
จานวน 2 เครื่อง ๆละ 700 บาท

รวม

2 กิจกรรม

201,400
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บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
2. แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่ดำเนินกำร

1,920,000

อบจ.ตาก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

- จัดซือ้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย
2) ลงนามในสัญญาซื้อ
3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาเนินงาน
1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

สานักการช่าง

จานวน 1 คัน

รวม

1 กิจกรรม

1,920,000
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บัญชีครุภัณฑ์

