
 



 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เร่ือง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62   

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
******************************* 

 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕62 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด          
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย   
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กลาวคือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวดัตาก หนวยราชการ สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก แลวจัดทําเปนรางแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕61 คณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕62 ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕61 
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๖ (๒)     
จึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

 ทั้งน้ีมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
 

 (นายณัฐวุฒิ    ทวีเกื้อกลูกิจ) 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  สารบัญ 

สารบัญ 
  หนา 

สวนท่ี 1 บทนํา  1-2 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 3-154 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 3-4 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บัญชีสรุปการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 

(แยกเปนรายไตรมาส) 

บัญชีสรุปการเบิกจายงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 

(แยกเปนรายไตรมาส)   

คําช้ีแจงในการใชสัญลักษณกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 7 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 8-123 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 8-34 

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชวีิต 35-86 

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการทีด่ี การจดัระเบียบชุมชน/สังคม 87-108 

   และการรักษาความสงบเรียบรอย 

4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 109-118 

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 119-123 

บัญชีสรุปครุภัณฑแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 124 

บัญชีครุภัณฑแผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 125-135 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมที่ไมไดใชงบประมาณดําเนินการ/งานประจํา 136-154 

โครงการพัฒนาของสวนราชการอื่นท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก จํานวน 6 แหง 155-176 

1) แขวงทางหลวงชนบทตาก 155 

2) แขวงทางหลวงตากที่ 2 แมสอด 156-159 

3) นพค.33 สนภ.3 นทพ. 160-163 

4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 164-172 

5) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวดัตาก 173-175 

6) สํานักงานประมงจังหวัดตาก 176 



แผนการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  บทนํา 

สวนที่ 1 

บทนํา 
 

 แผนการดําเนินงาน จัดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน          

และแผนการดําเนินงาน 

 สําหรับแผนการดําเนินงาน เปนการนําแผนพัฒนาไปดําเนินการในภาคปฏิบัติที่แสดง         

ใหเห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่             

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดตาก มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและ

บูรณาการทํางานกับหนวยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ            

โดยโครงการ/กิจกรรมที่บรรจใุนแผนการดําเนินงานมาจาก 

1) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนจงัหวัดตาก 

 2) โครงการ/กิจกรรม ที่องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ 

 3) โครงการ/กิจกรรม ของสวนราชการอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก ที่องคการบริหาร

สวนจังหวัดตากพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการดาํเนินงานในพื้นที ่

 ดังน้ัน แผนการดําเนินงานจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารของนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดตาก เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปน

เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน  

 

 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 1) เพื่อรวบรวม และแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดของ

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2) เพื่อเปนการประสานแผนงาน/โครงการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก และสวน

ราชการที่เกี่ยวของ 

 3) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากใหมีความชัดเจน 

 4) เพื่อใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  บทนํา 

 

 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดให       

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ          

ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีไดปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับตั้งแต      

วันประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

 1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 

 2. ทําใหสามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 3. เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล และทําใหการประเมินผล     

มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 4. ทําใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดตากมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

มากข้ึน เกิดการประสานงานโครงการที่มีลักษณะเดียวกันระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดตากและ

สวนราชการที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.01

งบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยดําเนินการ

โครงการ กิจกรรม ของโครงการ ของกิจกรรม ป พ.ศ. 2562 งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 76 87 34.08 17.26 94,121,800 47.03 สํานักการชาง

รวม 76 87 34.08 17.26 94,121,800 47.03

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 8 130 3.59 25.79 27,650,000 13.82 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 35 63 15.70 12.50 11,764,300 5.88 กองแผนและงบประมาณ, กองกิจการสภาฯ

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 23 61 10.31 12.10 14,284,000 7.14 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.4 แผนงานการเกษตร 6 9 2.69 1.79 1,330,000 0.66 กองแผนและงบประมาณ

2.5 แผนงานงบกลาง 2 2 0.90 0.40 628,000 0.31 กองกิจการสภาฯ

รวม 74 265 33.18 52.58 55,656,300 27.81

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวน คิดเปนรอยละ

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



แบบ ผด.01

3

งบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยดําเนินการ

โครงการ กิจกรรม ของโครงการ ของกิจกรรม ป พ.ศ. 2562 งบประมาณทั้งหมด

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ 

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 24 61 10.76 12.10 21,016,000 10.50 กองแผนและงบประมาณ, กองกิจการสภาฯ,

กองการเจาหนาที,่ สํานักปลัดฯ

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2 0.90 0.40 300,000 0.15 สํานักการชาง

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 5 5 2.24 0.99 11,540,000 5.77 สํานักการชาง

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 11 29 4.93 5.75 4,575,000 2.29 กองแผนและงบประมาณ, สํานักปลัดฯ,

กองกิจการสภาฯ

3.5 แผนงานงบกลาง 1 1 0.45 0.20 350,000 0.17 กองกิจการสภาฯ

รวม 43 98 19.28 19.44 37,781,000 18.88

4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 19 41 8.52 8.13 10,009,000 5.00 กองแผนและงบประมาณ, 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 19 41 8.52 8.13 10,009,000 5.00

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 6 1.79 1.19 750,000 0.37 กองแผนและงบประมาณ

5.2 แผนงานการเกษตร 7 7 3.14 1.39 1,800,000 0.90 กองแผนและงบประมาณ

รวม 11 13 4.93 2.58 2,550,000 1.27

รวมทั้งสิ้น 223 504 100.00 100.00 200,118,100 100.00

ยุทธศาสตร
จํานวน คิดเปนรอยละ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด

 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)  (ม.ค. - มี.ค. 2562)  (เม.ย. - มิ.ย. 2562)  (ก.ค. - ก.ย. 2562)  4 ไตรมาส

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 77 4 3 3 87

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 158 47 45 15 265

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 28 30 25 15 98

และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 24 6 7 4 41

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 4 3 6 0 13

และสิ่งแวดลอม

รวม 291 90 86 37 504

          ** หมายเหตุ : 

                                ในแตละโครงการมีกิจกรรมที่ดําเนินการมากกวา 1 กิจกรรม

5

บัญชีสรุปการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แยกเปนรายไตรมาส

ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีสรุปการดําเนินงาน แยกเปนรายไตรมาส



กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 3 3,606,500 6 8,477,500 69 66,758,800 9 15,279,000 87 94,121,800

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 18 5,450,000 174 42,434,300 49 6,362,000 24 1,410,000 265 55,656,300

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 19 3,478,286 30 6,039,714 25 2,824,000 24 25,439,000 98 37,781,000

และการรักษาความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 13 5,477,500 13 2,036,500 9 1,942,500 6 552,500 41 10,009,000

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 2 800,000 3 355,000 6 950,000 2 445,000 13 2,550,000

และสิ่งแวดลอม

รวม 55 18,812,286 226 59,343,014 158 78,837,300 65 43,125,500 504 200,118,100

          ** หมายเหตุ : 

                                ในแตละโครงการมีกิจกรรมที่ดําเนินการมากกวา 1 กิจกรรม

6

บัญชีสรุปการเบิกจายงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แยกเปนรายไตรมาส

 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)  (ม.ค. - มี.ค. 2562)  (เม.ย. - มิ.ย. 2562)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด

ยุทธศาสตร  (ก.ค. - ก.ย. 2562)  4 ไตรมาส

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีสรุปการเบิกจายงบประมาณ แยกเปนรายไตรมาส



คําชี้แจง :

ลําดับที่

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

1 1 หมายถึง วันที่ 1-15 

2 2 หมายถึง วันที่ 16-30  หรือ วันที่ 16-31 

3 3 หมายถึง วันที่ 1-30  หรือ วันที่ 1-31 

4 4 หมายถึง วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน

5 5 หมายถึง วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน

7

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ในการใชสัญลักษณกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คําชี้แจง



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 700,000 หมูที่ 1 เทศบาลตําบลอุมผาง สํานักการชาง

ขามลําหวยนา หมูที่ 1 เทศบาล ยาว 8.00 เมตร (ไมมีทางเทา) พรอมถนน เชื่อม หมูที่ 3 อบต.อุมผาง 

ตําบลอุมผาง เชื่อม หมูที่ 3 คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอทั้งสองฝง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

อบต.อุมผาง อําเภออุมผาง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (150 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

2 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 1,199,000 บานทาทองแดง หมูที่ 7 สํานักการชาง

ขามลําหวยสาธารณะ ยาว 12.00 เมตร (ไมมีทางเทาและถนน ตําบลนาโบสถ เชื่อม 

บานทาทองแดง หมูที่ 7 คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอสะพาน บานผาผึ้ง หมูที่ 6 

ตําบลนาโบสถ เชื่อม บานผาผึ้ง คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ตําบลเชียงทอง 

หมูที่ 6 ตําบลเชียงทอง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

8

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 2,178,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0038 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0038 ระยะทางยาว 0.920 กม. หนา 0.15 เมตร บานแมตาวสันแป - 

บานแมตาวสันแป - บานหวยมวง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  บานหวยมวง 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 5,520 ตารางเมตร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

4 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟา  - ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) 499,500 สายทางที่ ตก.ถ.1-0003 สํานักการชาง

โซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ จํานวน 1 แหง  บานลานขวาง - บานน้ํารึม

ไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)  อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

สายทางที่ ตก.ถ.1-0003 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

บานลานขวาง - บานน้ํารึม 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

5 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟา  - ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) 499,500 สายทางที่ ตก.ถ.1-0005 สํานักการชาง

โซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ จํานวน 1 แหง บานตลุกกลางทุง - 

ไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานพุสะแก 

สายทางที่ ตก.ถ.1-0005 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

บานตลุกกลางทุง - บานพุสะแก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

9

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

6 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 499,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0008 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ.1-0008 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง บานสระทอง อําเภอบานตาก

บานสระทอง อําเภอบานตาก - 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)  - บานสามไร อําเภอเมือง 

บานสามไร อําเภอเมือง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

7 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 499,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0009 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ.1-0009 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง บานแมบอน - บานตะฝงสูง 

บานแมบอน - บานตะฝงสูง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

8 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 499,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0010 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ.1-0010 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก

บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก - 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)  - บานวังหวาย อําเภอสามเงา 

บานวังหวาย อําเภอสามเงา 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

10

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

9 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 499,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0012   สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ.1-0012   9.00 เมตร จํานวน 1 แหง บานวังหวาย - บานสามเงา 

บานวังหวาย - บานสามเงา 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

10 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟา  - ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) 499,500 สายทางที่ ตก.ถ.1-0018 สํานักการชาง

โซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ จํานวน 1 แหง บานคีรีนอย - บานทรัพยอนันต

ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

สายทางที่ ตก.ถ.1-0018 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

บานคีรีนอย - บานทรัพยอนันต 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

11 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 498,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0019 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ.1-0019 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง บานแมกุหลวง - บานผารู 

บานแมกุหลวง - บานผารู 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

11

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

12 ถนนปลอดภัย ติดตั้งเครื่องหมาย  - ถนนปลอดภัย ติดตั้งเครื่องหมายจราจร  404,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0020 สํานักการชาง

จราจร สายทางที่ ตก.ถ.1-0020 จํานวน 1 แหง บานใหมแมโกนเกน - 

บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานหวยผักหละ 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

13 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 498,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0022 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ.1-0022 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง บานหวยมวง - 

บานหวยมวง - บานแมตาวสันโรงเรียน 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานแมตาวสันโรงเรียน 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

14 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 498,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0025 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0025 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง บานทาอาจ อําเภอแมสอด 

บานทาอาจ อําเภอแมสอด 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

12

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

15 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 498,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0026 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ.1-0026 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง บานวังตะเคียน อําเภอแมสอด 

บานวังตะเคียน อําเภอแมสอด 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

16 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 498,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0028 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ.1-0028 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง ทางเขาบานแมละเมา - 

ทางเขาบานแมละเมา - บานปางสาน 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานปางสาน 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

17 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟา  - ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) 499,500 สายทางที่ ตก.ถ.1-0029 สํานักการชาง

โซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ จํานวน 1 แหง บานตนผึ้ง - บานตีนธาตุ 

ไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0029 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

บานตนผึ้ง - บานตีนธาตุ 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

13

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

18 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟา  - ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) 499,500 สายทางที่ ตก.ถ.1-0030 สํานักการชาง

โซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ จํานวน 1 แหง บานแมจะเราสองแคว -

ไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานสันปาไร 

สายทางที่ ตก.ถ.1-0030 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

บานแมจะเราสองแคว - บานสันปาไร 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

19 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟา  - ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) 499,500 สายทางที่ ตก.ถ.1-0031 สํานักการชาง

โซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ จํานวน 1 แหง บานแมระมาดนอย -

ไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานสันปาตึง 

สายทางที่ ตก.ถ.1-0031 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

บานแมระมาดนอย-บานสันปาตึง 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

20 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟา  - ติดตั้งระบบเสาไฟฟาโซลาเซลล (Solar cell) 499,500 สายทางที่ ตก.ถ.1-0034 สํานักการชาง

โซลาเซลล (Solar cell) ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ จํานวน 1 แหง บานหนองมะเกลือ - 

ไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานไผสีซอ 

สายทางที่ ตก.ถ.1-0034 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอเมือง จังหวัดตาก

บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ  3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

14

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

21 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 499,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0039 สํานักการชาง

สายทางที่ ตก.ถ.1-0039 หมูที่ 4 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง หมูที่ 4  ตําบลตากตก 

ตําบลตากตก อําเภอบานตาก - 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอบานตาก - 

ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) ตําบลหนองบัวเหนือ 

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน) อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 496,000 หมูที่ 2 บานหินโคว สํานักการชาง

สายทาง หมูที่ 2 บานหินโคว ยาว 0.230 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลตากตก เชื่อม หมูที่ 1

ตําบลตากตก เชื่อม หมูที่ 1 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,150 ตารางเมตร บานดงยาง ตําบลทุงกระเชาะ 

บานดงยาง ตําบลทุงกระเชาะ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 496,000 หมูที่ 3 บานหนองงิ้ว สํานักการชาง

สายทาง หมูที่ 3 ตําบลตากตก ยาว 0.230 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลตากตก เชื่อม หมูที่ 1 

เชื่อม หมูที่ 1 บานดงยาง พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,150 ตารางเมตร บานดงยาง ตําบลทุงกระเชาะ 

ตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

15

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 983,000 หมูที่ 9 บานชัยมงคล สํานักการชาง

สายทาง หมูที่ 9 บานชัยมงคล ยาว 0.480 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก 

ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร เชื่อม หมูที่ 2 บานหนองตาสัก 

เชื่อม หมูที่ 2 บานหนองตาสัก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง 

ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

25 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิดความสูงเสา 310,000 ถนนพหลโยธิน สํานักการชาง

ถนนพหลโยธิน เทศบาลตําบล 9.00 เมตร จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบลบานตาก เชื่อม 

บานตาก เชื่อม หมูที่ 7 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) หมูที่ 7 บานตะฝงสูง 

บานตะฝงสูง อําเภอบานตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 721,000 สายทางเทศบาลบานตาก สํานักการชาง

สายทาง เทศบาลบานตาก ยาว 0.350 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม เชื่อม หมูที่ 7 บานตะฝงสูง 

เชื่อม หมูที่ 7 บานตะฝงสูง พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,750 ตารางเมตร ตําบลตากออก อําเภอบานตาก 

ตําบลตากออก อําเภอบานตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก 

จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

16

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 498,000 หมูที่ 1 บานปากรองหวยจี้ สํานักการชาง

สายทาง หมูที่ 1 บานปากรองหวยจี้ ยาว 0.170 กม. หนา 0.20 เมตร หรือรวม ตําบลตากออก เชื่อม หมูที่ 6 

ตําบลตากออก เชื่อม หมูที่ 6 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 850 ตารางเมตร บานสมอโคน ตําบลสมอโคน 

บานสมอโคน ตําบลสมอโคน 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 494,000 หมูที่ 2 บานคลองเชียงทอง สํานักการชาง

สายทาง หมูที่ 2 บานคลองเชียงทอง ยาว 0.140 กม. หนา 0.20 เมตร หรือรวม ตําบลประดาง เชื่อมตอ 

ตําบลประดาง เชื่อมตอ หมูที่ 6 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 840 ตารางเมตร  หมูที่ 6 บานใหมพรสวรรค 

บานใหมพรสวรรค ตําบลนาโบสถ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลนาโบสถ อําเภอวังเจา 

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) จังหวัดตาก 

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 492,000 หมูที่ 13 บานชุมนุมกลาง สํานักการชาง

สายทาง หมูที่ 13 บานชุมนุมกลาง ยาว 0.220 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา 

ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,110 ตารางเมตร จังหวัดตาก เชื่อม หมูที่ 6 

จังหวัดตาก เชื่อม หมูที่ 6 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานไรลําปาง (บานไทยทว)ี 

บานไรลําปาง (บานไทยทว)ี 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) ตําบลอําเภอโกสัมพีนคร 

ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน) จังหวัดกําแพงเพชร 

จังหวัดกําแพงเพชร 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 17

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 495,000 หมูที่ 7 บานทาทองแดง สํานักการชาง

สายทาง หมูที่ 7 บานทาทองแดง  ยาว 0.140 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลนาโบสถ เชื่อมตอ 

ตําบลนาโบสถ เชื่อมตอ หมูที่ 6 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,120 ตารางเมตร หมูที่ 6 บานผาผึ้ง 

บานผาผึ้ง ตําบลเชียงทอง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) จังหวัดตาก 

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 493,000 ซอยวังน้ําใจ สํานักการชาง

สายทาง ซอยวังน้ําใจ เทศบาล ยาว 0.140 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม เทศบาลตําบลวังเจา เชื่อมตอ  

ตําบลวังเจา เชื่อมตอ หมูที่ 5  พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,120 ตารางเมตร หมูที่ 5 บานเดนคา 

บานเดนคา ตําบลเชียงทอง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) จังหวัดตาก 

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

32 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 493,000 หมูที่ 6 บานหวยทรายสอง สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง ยาว 0.245 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง 

หมูที่ 6  บานหวยทรายสอง พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,225 ตารางเมตร เชื่อม หมูที่ 2 

ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานคลองเชียงทอง 

เชื่อม หมูที่ 2 บานคลองเชียงทอง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) ตําบลประดาง อําเภอวังเจา 

ตําบลประดาง อําเภอวังเจา 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน) จังหวัดตาก

จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 18

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

33 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ระยะทาง 490,000 หมูที่ 10 บานลีซอ ตําบลแมทอ สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 10 ยาว 0.255 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม อําเภอเมือง เชื่อมโยง หมูที่ 6

บานลีซอ ตําบลแมทอ อําเภอเมือง พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,147.50 ตารางเมตร  บานผาผึ้ง ตําบลเชียงทอง 

เชื่อมโยง หมูที่ 6 บานผาผึ้ง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 

ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

34 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 493,000 หมูที่ 7 บานปากหวยกลาง สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง ยาว 0.245 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลหนองบัวเหนือ  

หมูที่ 7 บานปากหวยกลาง พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,225 ตารางเมตร อําเภอเมือง เชื่อม หมูที่ 2

ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานแมไข ตําบลทุงกระเชาะ 

 เชื่อม หมูที่ 2 บานแมไข  2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

ตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

35 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 498,000 หมูที่ 8 ตําบลวังหิน สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 8 ยาว 0.235 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

ตําบลวังหิน อําเภอเมือง พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,175 ตารางเมตร เชื่อม  หมูที่ 11 

จังหวัดตาก เชื่อม หมูที่ 11  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานหนองตาอิฐ ตําบลโกสัมพี 

บานหนองตาอิฐ ตําบลโกสัมพี 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอโกสัมพีนคร 

อําเภอโกสัมพีนคร 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน) จังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดกําแพงเพชร 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 19

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

36 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 498,000 หมูที่ 4 บานไผสีซอ  สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 4 ยาว 0.200 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลตลุกกลางทุง เชื่อม 

บานไผสีซอ ตําบลตลุกกลางทุง พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร หมูที่ 5 บานหนองรม 

เชื่อม หมูที่ 5 บานหนองรม 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลวังประจบ อําเภอเมือง  

ตําบลวังประจบ อําเภอเมือง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

37 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 498,000 หมูที่ 1 บานลานหวยเดื่อ สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 1 ยาว 0.240 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลโปงแดง เชื่อมโยง 

บานลานหวยเดื่อ ตําบลโปงแดง พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร หมูที่ 3 บานบอไมหวา  

เชื่อมโยง หมูที่ 3 บานบอไมหวา  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง 

ตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) จังหวัดตาก 

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

38 กอสรางถนนเปนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 499,000 หมูที่ 4 บานปางสา สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 4  ยาว 0.245 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลปามะมวง เชื่อม 

บานปางสา ตําบลปามะมวง เชื่อม พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,225 ตารางเมตร หมูที่ 3 บานหวยนึ่ง 

หมูที่ 3 บานหวยนึ่ง ตําบลแมทอ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลแมทอ อําเภอเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) จังหวัดตาก 

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 20

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

39 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 491,000 หมูที่ 15 บานสมบูรณทรัพย สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 15  ยาว 0.155 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลชองแคบ 

บานสมบูรณทรัพย ตําบลชองแคบ พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 775 ตารางเมตร เชื่อม บานคีรีนอย 

เชื่อม บานคีรีนอย  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลรวมไทยพัฒนา  

ตําบลรวมไทยพัฒนา 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

40 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 491,000 หมูที่ 12 บานใหม ก.ม.5 สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง หมูที่ 12 ยาว 0.155 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม ตําบลชองแคบ เชื่อม

บานใหม ก.ม.5 ตําบลชองแคบ พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 775 ตารางเมตร  หมูที่ 1 บานคีรีนอย 

เชื่อม หมูที่ 1 บานคีรีนอย 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลรวมไทยพัฒนา 

ตําบลรวมไทยพัฒนา 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

41 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน   - ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 500,000 ในพื้นที่ หมูที่ 7,หมูที่ 9 สํานักการชาง

พรอมเดินทอสงน้ํา ในพื้นที่ พรอมเดินทอสงน้ํา จํานวน 3 แหง บานแมยะ ตําบลเกาะตะเภา  

หมูที่ 7, หมูที่ 9 บานแมยะ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอบานตาก และพื้นที่ 

ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก  2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) หมูที่ 2 บานปายางเหนือ 

และพื้นที่ หมูที่ 2 บานปายางเหนือ 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน) ตําบลยานรี อําเภอสามเงา 

ตําบลยานรี อําเภอสามเงา 4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน) จังหวัดตาก

จังหวัดตาก 5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

21

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

42 กอสรางฝายเก็บกักน้ํา  - กอสรางสันฝายสูง 1.00 เมตร  995,500 หมูที่ 3 บานสะแกเครือ สํานักการชาง

คลองแมระกา หมูที่ 3 ความกวาง 20.50 เมตร ยาว 18.25 เมตร  ตําบลวังประจบ 

บานสะแกเครือ ตําบลวังประจบ ความลาดตลิ่ง 1:1.5 อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

43 กอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีต  - กอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 750,000 หมูที่ 9 ตําบลน้ํารึม สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง  ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก 

หมูที่ 9 ตําบลน้ํารึม เชื่อม สํานักการชาง องคการบริหารสวนจังหวัดตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

เขตเทศบาลเมืองตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (150 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

44 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,500,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0001 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  ยาว 0.460 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานตะเคียนดวน - บานสบยม 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,680 ตารางเมตร อําเภอวังเจา จังหวัดตาก

สายทางที่ ตก.ถ.1-0001  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

บานตะเคียนดวน-บานสบยม 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 22

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

45 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,999,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.810 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานหนองปรือ - บานวังเจา 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,860 ตารางเมตร (อําเภอเมือง-อําเภอวังเจา) 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

บานหนองปรือ - บานวังเจา 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

(อําเภอเมือง - อําเภอวังเจา) 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

46 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร ระยะทาง 1,998,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0004  สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.880 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานคลองขยางโพรง -

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,840 ตารางเมตร บานมาบปาแฝก 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

บานคลองขยางโพรง -  2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

บานมาบปาแฝก อําเภอเมือง 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

47 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร ระยะทาง 1,994,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0006 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  ยาว 1.240 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานบอไมหวา ตําบลน้ํารึม - 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0006   พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 6,820 ตารางเมตร บานตลุกกลางทุง 

บานบอไมหวา ตําบลน้ํารึม - 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) ตําบลตลุกกลางทุง   

บานตลุกกลางทุง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอเมือง จังหวัดตาก

ตําบลตลุกกลางทุง 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 23

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

48 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,988,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.610 กม. หนา 0.05เมตร หรือรวม ทางเขาบานน้ําดิบ 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,880 ตารางเมตร  (อําเภอเมือง-อําเภอบานตาก)

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก 

ทางเขาบานน้ําดิบ 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

 (อําเภอเมือง-อําเภอบานตาก)  3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

49 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,990,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0008 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานสระทอง อําเภอบานตาก 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,720 ตารางเมตร  - บานสามไร อําเภอเมือง 

สายทางที่ ตก.ถ.1-0008 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

บานสระทอง อําเภอบานตาก - 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

บานสามไร อําเภอเมือง 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

50 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,490,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 580 เมตร หนา 0.05 เมตร  บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,480 ตารางเมตร  - บานวังหวาย อําเภอสามเงา 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก - 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

บานวังหวาย อําเภอสามเงา 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 24

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

51 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,973,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานวังหวาย อําเภอสามเงา -

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,720 ตารางเมตร บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)  จังหวัดตาก 

บานวังหวาย อําเภอสามเงา - 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

บานยางโองน้ํา อําเภอบานตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

 จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

52 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร ระยะทาง 1,990,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.835 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานวังไคร - บานสองแคว 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,592.50 ตารางเมตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

บานวังไคร - บานสองแคว 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

53 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,990,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0016 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ดําเนินการ 0.755 กม. หรือรวมพื้นที่ บานเการวมไทย - 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0016 ดําเนินการไมนอยกวา 6,040 ตารางเมตร บานทรัพยเจริญ 

บานเการวมไทย - บานทรัพยเจริญ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 25

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

54 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,990,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 สํานักการชาง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 0.460 กม. หนา 0.20 เมตร หรือรวม บานแมกุ - บานแมตาว 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,760 ตารางเมตร อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

บานแมกุ - บานแมตาว 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

55 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,945,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.600 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานแมตาวริมเมย - 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,800 ตารางเมตร บานปากหวยแมปะ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

บานแมตาวริมเมย - 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

บานปากหวยแมปะ 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

56 ปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีต  - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขางละ 3,485,000 สายทาง ตก.ถ 1-0027 สํานักการชาง

เสริมเหล็กและลูกรังบดอัดแนน 1.25 เมตร ความยาว 520 เมตร และขยาย บานแมกื๊ดสามทา - 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027  ผิวจราจรลูกรังบดอัดแนน ขางละ 2.00 เมตร บานสันปาไร  

บานแมกื๊ดสามทา - บานสันปาไร ความยาว1,300 เมตร พรอมปรับปรุงผิวจราจร อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 8.00 เมตร 

ความยาว 210 เมตร 

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) 26

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

57 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,993,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.625 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานแมระมาดนอย -  

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,375 ตารางเมตร บานทุงมะขามปอม 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

บานแมระมาดนอย -  2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

บานทุงมะขามปอม 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

58 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,541,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.490 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานหวยกะโหลก - 

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,920 ตารางเมตร บานแมกื๊ดใหม 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

บานหวยกะโหลก - บานแมกื๊ดใหม 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

27

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

59 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,127,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 สํานักการชาง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 0.385 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม เทศบาลเมืองตาก  -หมูที่ 6

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,310 ตารางเมตร ตําบลวังหิน อําเภอเมือง

เทศบาลเมืองตาก - หมูที่ 6 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

ตําบลวังหิน อําเภอเมือง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

60 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.80 เมตร ระยะทาง 2,011,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 สํานักการชาง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 0.215 กม. หนา 0.20 เมตร หรือรวม เทศบาลเมืองตาก - หมูที่ 1  

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,462 ตารางเมตร ตําบลไมงาม อําเภอเมือง 

เทศบาลเมืองตาก - หมูที่ 1  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

ตําบลไมงาม อําเภอเมือง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

61 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,202,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.745 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานลานขวาง - บานเดนมะขาม

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,470 ตารางเมตร อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

บานลานขวาง - บานเดนมะขาม 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 28

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

62 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 900,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0003 สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.475 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม บานลานขวาง - บานน้ํารึม 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,850 ตารางเมตร อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

บานลานขวาง - บานน้ํารึม 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

63 ปรับปรุงลาดคันทางคอนกรีต  - ปรับปรุงขนาดยาวขอบถนน 30.00 เมตร 500,000 บานวาเลย ตําบลวาเลย เชื่อม สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทาง  ลาด 1:2 เทคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเรียงหิน ตําบลรวมไทยพัฒนา 

บานวาเลย ตําบลวาเลย เชื่อม ใหญในกลอง Gabion & Matthess ทั้งสองดาน อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ตําบลรวมไทยพัฒนา ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการชาง

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

64 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศาล  - ปรับปรุงลานแอสฟลทติกคอนกรีต รวมพื้นที่ 600,000 บริเวณศาลสมเด็จ สํานักการชาง

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ดําเนินการไมนอยกวา 1,650 ตารางเมตร พระเจาตากสินมหาราช 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 29

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

65 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 998,500 หมูที่ 3 บานเดลอคี สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.670 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวม ตําบลแมกลอง เชื่อม หมูที่ 2 

(Overly) สายทาง หมูที่ 3 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,680 ตารางเมตร บานกลอทอ ตําบลแมจัน 

บานเดลอคี ตําบลแมกลอง เชื่อม 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

หมูที่ 2 บานกลอทอ ตําบลแมจัน 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

66 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 3.90 เมตร ระยะทาง 998,500 หมูที่ 1 บานหนองหลวง สํานักการชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.685 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวม ตําบลแมกลอง เชื่อม หมูที่ 2  

(Overly) สายทาง หมูที่ 1 พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,671.50 ตารางเมตร บานกลอทอ ตําบลแมจัน

บานหนองหลวง ตําบลแมกลอง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

เชื่อมหมูที่ 2 บานกลอทอ  2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

จังหวัดตาก 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

67 ปรับปรุงทอเหลี่ยมคอนกรีต  - ขนาด 2 ชอง X 1.80 เมตร X 1.80 เมตร 300,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0004 สํานักการชาง

เสริมเหล็ก สายทางที่ ความยาวขางละ 2.00 เมตร บานคลองขยางโพรง -

ตก.ถ.1-0004 บานคลองขยางโพรง  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) บานมาบปาแฝก 

 - บานมาบปาแฝก อําเภอเมือง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

68 พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  - พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานภายในเขตพื้นที่ 14,426,000 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการชาง

ภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดตากโดยใชเครื่องจักรกล อบจ.ตาก

โดยใชเครื่องจักรกล อบจ.ตาก 1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 3,606,500

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดจาง 3,606,500

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม 3,606,500

4) เบิกจายเงิน 3,606,500

5) รายงานผลการดําเนินงาน

69 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร 3,000,000 หมูที่ 3 บานแมจะเรา สํานักการชาง

เสริมเหล็ก ขามลําหวยแมจะเรา ยาว 32.00 เมตร (ไมมีทางเทา) ตําบลแมจะเรา เชื่อม 

หมูที่ 3 ตําบลแมจะเรา เชื่อม พรอมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอสะพาน บานตีนธาตุ ตําบลพระธาตุ

บานตีนธาตุ ตําบลพระธาตุ และกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอแมระมาด 

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) จังหวัดตาก

เบิกตัดป 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

งบประมาณป พ.ศ. 2561 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

70 กอสรางแพโปะ  - บนพื้นที่ขนาด 8.00x24.00 เมตร 1,689,300  ตําบลบานนา 

เบิกตัดป จํานวน 4 ทุนลอย อําเภอสามเงา จังหวัดตาก

งบประมาณป พ.ศ. 2561 พรอมระบบไฟฟาโซลาเซลลสองสวาง

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 31

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

71 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน 1,874,000  สายทางที่ ตก.ถ 1-0019

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตและ ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  บานแมกุหลวง - บานผารู

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  อําเภอแมสอด 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร จังหวัดตาก

บ.แมกุหลวง - บ.ผารู ระยะทางยาว 0.465 กม. หนา 0.05 เมตร

อ.แมสอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,557.50

เบิกตัดป ตารางเมตร

งบประมาณป พ.ศ. 2561  - และปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.220 กม. 

หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 1,210 ตารางเมตร

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

72 ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยซอมแซม  - ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 997,000 หมูที่ 4 บานนุโพ ตําบลแมจัน 

เปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 0.675 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ เชื่อม บานหนองหลวง

(overlay) สายทางหมูที่ 4 ดําเนินการไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก

บานนุโพ ตําบลแมจัน เชื่อม 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

บานหนองหลวง อําเภออุมผาง 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

เบิกตัดป 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

งบประมาณป พ.ศ. 2561 5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

73 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  - จัดซื้อระบบกลองวงจรปด (CCTV) 2,000,000 บริเวณถนนเลียบริม

ความปลอดภัยใหกับประชาชน พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด (17จุด) แมน้ําปง

"ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV" 1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

เบิกตัดป จัดซื้อพัสด/ุสรรหาผูขาย

งบประมาณป พ.ศ. 2561 2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) สงมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ (90 วัน)

4) เบิกจายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

74 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางพรอม  - ติดตั้งไฟฟาแสงสวางพรอมเครื่องหมายจราจร 1,000,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 สํานักการชาง

เครื่องหมายจราจร จํานวน 1 แหง บานมอเกอรยาง - บานยะพอ  

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

บานมอเกอรยาง - บานยะพอ 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

เบิกตัดป 4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

งบประมาณป พ.ศ. 2561 5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

75 กอสรางฝายเก็บกักน้ํา  - กอสรางฝายสูง 1.00 เมตร  995,500 หมู 3 บานสะแกเครือ  สํานักการชาง

คลองแมระกา หมู 3 ความกวาง 20.50 เมตร ยาว 18.25 เมตร ตําบลวังประจบ

บานสะแกเครือ ตําบลวังประจบ ความลาดตลิ่ง 1:1.5 อําเภอเมือง  จังหวัดตาก

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

เบิกตัดป 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

งบประมาณป พ.ศ. 2561 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

76 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - ขนาดผิวจราจรกวาง 9.70 -15.75 เมตร 3,500,000 ถนนจอมพล สํานักการชาง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ระยะทางยาว 0.493 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร เชตเทศบาลเมืองตาก

ถนนจอมพล เชตเทศบาลเมืองตาก หรือรวมพื้นที่ดํานเนินการไมนอยกวา 6,675 ตร.ม. เชื่อมโยง เขตตําบลไมงาม

เชื่อมโยง เขตตําบลไมงาม 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน) อําเภอเมือง จังหวัดตาก

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

เบิกตัดป 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

งบประมาณป พ.ศ. 2561 4) ดําเนินการกอสราง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

รวม  76 โครงการ  87 กิจกรรม 94,121,800 87 77 4 3 3

34

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการฝกอบรมสัมมนาการจัด  - จัดฝกอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน 100,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ความคิดเห็นเพิ่มพูนความรูและ ศาสนา

ประสบการณใหกับครูบุคลากร และวัฒนธรรม

ทางการศึกษา จํานวน 300 คน

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

2 โครงการฝกอบรม และพัฒนาครู  - จัดฝกอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน 250,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

และบุคคลากรทางการศึกษา ความคิดเห็นเพิ่มพูนความรูและ และตางจังหวัด ศาสนา

สูมาตรฐานมืออาชีพ ประสบการณใหกับครูบุคลากร และวัฒนธรรม

ทางการศึกษา จํานวน 50 คน 400,000

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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2.1 แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3 โครงการฝกอบรมพัฒนาดาน  - จัดฝกอบรมใหความรูดานเศรษฐกิจ 250,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง และศึกษาดูงาน ใหกับนักเรียน และตางจังหวัด ศาสนา

ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ และวัฒนธรรม

กรรมการสถานศึกษาในจังหวัดตาก

จํานวน 50 คน 

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - จัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน ใหกับ 250,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

แหลงเรียนรูนอกสถานที่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และศึกษาดูงาน ศาสนา

ทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป ตางจังหวัด และวัฒนธรรม

ในจังหวัดตากจํานวน 50 คน

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ. 2562

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

5 โครงการฝกอบรมใหความรู  - จัดฝกอบรมใหความรูในการประกอบ 100,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

ในการสงเสริมและพัฒนา อาชีพอิสระเพื่อสรางรายไดใหกับนักเรียน ศาสนา

ทักษะอาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จํานวน 50 คน และวัฒนธรรม

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

6 โครงการติดตามและประเมินผล  - ประชุมคณะกรรมการชุดติดตาม 50,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของ และประเมินแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ศาสนา

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก แลวดําเนินการติดตามตามมติที่ประชุม และวัฒนธรรม

จํานวน 1 ครั้ง

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

7 โครงการประสานการจัดทําแผน  - จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน 50,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

พัฒนาการศึกษาสี่ปขององคกร พัฒนาการศึกษาสี่ปของ อปท. จังหวัดตาก ศาสนา

ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 ครั้ง และวัฒนธรรม

ในจังหวัดตาก 1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดประชุม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

สง ศศ.จ.ตาก

8 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียน  - สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับ 26,600,000 โรงเรียนในจังหวัดตาก กองการศึกษา

การสอน ใหแกหนวยงานราชการ หนวยงานราชการ อปท. และสถานศึกษา จํานวน 123 แหง ศาสนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในจังหวัดตาก จํานวน 123 แหง ดังนี้ และวัฒนธรรม

และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 1) แจงหนวยงานสถานศึกษา 1. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) สถานศึกษาทําหนังสือขอรับเงิน 250,000  1.1 ทม.ตาก

อุดหนุน พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ 100,000  1.2 ทต.พบพระ

มารับเงินอุดหนุน 200,000  1.3 ทต.ทุงหลวง

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน 300,000  1.4 ทต.แมจะเรา

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 95000  1.5 อบต.พระธาตุผาแดง

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน 200,000  1.6 อบต.พระธาตุ

และติดตามโครงการ 200,000  1.7 ร.ร. หนองเสือพิทยาคม

100,000  1.8 ร.ร.บานวังประจบ

265,886  1.9 ร.ร.เดนไมซุงวิทยาคม

  55,000  1.10 ร.ร.บานหวยแมบอน 38

สถานที่ดําเนินการงบประมาณรายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

150,000  1.11 ร.ร.บานทุงกระเชาะ

100,000  1.12 ร.ร.ศรีวิทยา

150,000  1.13 ร.ร.บานแมพะยวบ

100,000  1.14 ร.ร.ชุมชนบานแมยะ

150,000  1.15 ร.ร.บานคลองไมแดง

200,000  1.16 ร.ร.บานวังไครฯ

300,000  1.17 ร.ร.บานนาโบสถฯ

100,000  1.18 ร.ร.บานวังตําลึง

100,000  1.19 ร.ร.บานใหมเสรีธรรม

200,000  1.20 ร.ร.บานศรีคีรีรักษ

200,000  1.21 ร.ร.บานแมกึ๊ดหลวงฯ

300,000  1.22 ร.ร.บานแมปะใต

200,000  1.23 ร.ร.บานแมกึ๊ดสามทา

475,000  1.24 ร.ร.แมสอด

400,000  1.25 ร.ร.บานหวยมวง

200,000  1.26 ร.ร.บานหวยปลาหลด

200,000  1.27 ร.ร.บานปางสาน

200,000  1.28 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 

200,000  1.29 ร.ร.ญาณวิศิษฎ

200,000  1.30 ร.ร.บานคางภิบาล

105,000  1.31 ร.ร.บานแมกุเหนือ

110,000  1.32 ร.ร.ชุมชนบานแมตาวฯ

100,000  1.33 ร.ร.บานแมตาวแพะ

  80,000  1.34 ร.ร.บานหัวฝาย 39

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

200,000  1.35 ร.ร.บานแมปะเหนือ

200,000  1.36 ร.ร.บานทาอาจ

200,000  1.37 ร.ร.บานแมตาวใหม

200,000  1.38 ร.ร.บานแมตาวใต

100,000  1.39 ร.ร.หวยน้ํานักวิทยา

100,000  1.40 ร.ร. ตชด.บานแมออกฮู

100,000  1.41 ร.ร.บานมอเกอ

100,000  1.42 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 5

100,000  1.43 ร.ร.บานยะพอ

100,000  1.44 ร.ร.ปาไมอุทิศ 4

100,000  1.45 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 3

100,000  1.46 ร.ร.บานปาคาใหม

100,000  1.47 ร.ร.บานรมเกลา 2

100,000  1.48 ร.ร.บานรมเกลา 3

100,000  1.49 ร.ร.บานรมเกลา 4

100,000  1.50 ร.ร.บานชองแคบ

100,000  1.51 ร.ร.อรุณเมธา

100,000  1.52 ร.ร.บานขุนหวยชองแคบ

100,000  1.53 ร.ร.บานทีกะเปอ

100,000  1.54 ร.ร.ไทยราษฎรคีรี

100,000  1.55 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4

100,000  1.56 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1

100,000  1.57 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 2

100,000  1.58 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 6 40

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

300,000  1.59 ร.ร.บานแมสละเหนือ

400,000  1.60 ร.ร.บานแมออกผารู

200,000  1.61 ร.ร.บานแมโพ

300,000  1.62 ร.ร.บานขุนหวยแมตาน

300,000  1.63 ร.ร.บานแมตื่น

300,000  1.64 ร.ร.บานแมจวาง

450,000  1.65 ร.ร.ชุมชนบานทาสองยาง

400,000  1.66 ร.ร.บานหนองบัว

100,000  1.67 ร.ร.บานจกปก

300,000  1.68 ร.ร.บานแมจะเราสองแคว

120,000  1.69 ร.ร.บานหวยนกแล

120,000  1.70 ร.ร.บานหวยโปง

120,000  1.71 ร.ร.กลาโหมราชเสนา

140,000  1.72 ร.ร.บานขะเนจื้อ

200,000  1.73 ร.ร.บานแมระมาดนอย

200,000  1.74 ร.ร.บานหวยบง

200,000  1.75 ร.ร.บานแมระมาดราษฎรบํารุง

200,000  1.76 ร.ร.บานทุงมะขามปอม

200,000  1.77 ร.ร.บานแมละมุงวิทยา

350,000  1.78 ร.ร.บานแมกลองเกา

200,000  1.79 ร.ร.บานแมกลองใหม

200,000  1.80 ร.ร.บานหนองหลวง

200,000  1.81 ร.ร.ขุนหวยบานรุง

200,000  1.82 ร.ร.บานกลอทอ 41

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

200,000  1.83 ร.ร.ทานผูหญิงวิไลฯ

200,000  1.84 ร.ร.บานนุเซะโปล

150,000  1.85 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

150,000  1.86 ร.ร.โสภณวรคุณวิทยา

200,000  1.87 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ

  90,000  1.88 ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดตาก

400,000  1.89 ร.ร.บานแมอมกิ

300,000  1.90 ร.ร.บานเซอทะ 

417,500  1.91 ร.ร.ทาสองยางวิทยาคม

150,000  1.92 ร.ร.แมกุวิทยาคม

200,000  1.93 ร.ร.แมจะเราวิทยาคม

300,000  1.94 วิทยาลัยการอาชีพบานตาก

100,000  1.95 กศน.อําเภอแมสอด

100,000  1.96 กศน.อําเภอพบพระ 

100,000  1.97 กศน.อําเภออุมผาง 

2. ครุภัณฑดนตรี

200,000  2.1 ร.ร.บานหนองเชียงคา

150,000  2.2 ร.ร.บานแมกาษา

200,000  2.3 ร.ร.อนุบาลวังเจา

100,000  2.4 ร.ร.บานวังน้ําเย็น

175,000  2.5 ร.ร.แมสอด

300,000  2.6 ร.ร.บานทุงถ้ํา

136,300  2.7 ร.ร.บานหวยนกกก

300,000  2.8 ร.ร.ชุมชนบานแมตานฯ 42

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

300,000  2.9 ร.ร.บานแมสละ

100,000  2.10 ร.ร.บานแมโพ

300,000  2.11 ร.ร.บานแมวะหลวง

300,000  2.12 ร.ร.บานอูหู

120,000  2.13 ร.ร.บานแมกลองใหม

100,000  2.14 ร.ร.ชุมชนบานพบพระ

850,000  2.15 ร.ร.สรรพวิทยาคม

332,500  2.16 ร.ร.ทาสองยางวิทยาคม

150,000  2.17 ร.ร.สามเงาวิทยาคม

100,000  2.18 ร.ร.แมจะเราวิทยาคม

3. ครุภัณฑกีฬา

200,000  3.1 ร.ร.ชุมชนบานแมยะ

100,000  3.2 ร.ร.บานนาตาโพ

50,000  3.3 ร.ร.วังหวายวิทยาคม

100,000  3.4 ร.ร.ผาผึ้งวิทยาคม

100,000  3.5 ร.ร.บานแมปะใต

100,000  3.6 ร.ร.บานหมื่นฤาชัย

120,000  3.7 ร.ร.บานปาไร 

200,000  3.8 ร.ร.บานสามหมื่น

100,000  3.9 ร.ร.บานวาเลย

463,700  3.10 ร.ร.บานหวยนกกก

200,000  3.11 ร.ร.บานแมสละ

400,000  3.12 ร.ร.บานหนองบัว

150,000  3.13 ร.ร.บานปาไรเหนือ 43

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

100,000  3.14 ร.ร.บานแมกลองเกา

200,000  3.15 ร.ร.บานแมละมุงวิทยา

345,000 3.16 ร.ร.บานหวยแมบอน

110,000  3.17 ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดตาก

4. สื่อการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร

150,000  4.1 ร.ร.ชุมชนบานแมกุนอย

100,000  4.2 ร.ร.ตชด.คายพระเจาตากฯ

200,000  4.3 ร.ร.บานทุงถ้ํา

5. สื่อการเรียนการสอน

วิชาชีพ

70,000  5.1 ร.ร.บานพะเดะ

200,000  5.2 ร.ร.บานสันปาไร

100,000  5.3 ร.ร.พบพระวิทยาคม

300,000  5.4 วิทยาลัยการอาชีพบานตาก

6. สื่อหองสมุด

34,114  6.1 ร.ร.เดนไมซุงวิทยาคม

50,000  6.2 ร.ร.บานคางภิบาล

200,000  6.3 ร.ร.บานหนองบัว

100,000  6.4 กศน.อําเภอแมสอด

รวม 8 โครงการ 130 กิจกรรม 27,650,000 รวมกิจกรรม 130 123 3 4 0

44

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิต 1. ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลัก 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตางจังหวัด งบประมาณ

จํานวน 150 คน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ 25,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 0

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 25,000

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 50,000

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืมฯ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2. จัดกิจกรรมสงเสริมการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ครั้ง 

จํานวน 300 คน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม 

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืมฯ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

45

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ 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 โครงการสรางงานสรางอาชีพเพื่อ  - ฝกอบรม/สัมมนาสงเสริมการสรางงาน 300,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางอาชีพ  จํานวน 400 คน งบประมาณ

(AEC) จํานวน 4 รุน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ 0

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 150,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 75,000

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 75,000

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

3 โครงการสงเสริมการพัฒนา  - ฝกอบรม/สัมมนาสงเสริมการพัฒนา 950,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

เครือขายกลุมอาชีพในภาค เครือขายกลุมอาชีพในภาคการเกษตร ศึกษาดูงานตางจังหวัด งบประมาณ

การเกษตรจังหวัดตาก จํานวน 600 คน 3 รุน

โดยดําเนินการ 346,600 รุน 1-3

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 346,600

เพื่อเตรียมดําเนินการ 256,800

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

46

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

4 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุน  - จัดฝกอบรมใหความรูการเลี้ยงโคขุน 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

จังหวัดตาก จํานวน 200 คน 2 รุน งบประมาณ

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 0

เพื่อเตรียมดําเนินการ 100,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 0

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 100,000

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและ  - จัดฝกอบรมใหความรูผูประกอบการ 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ OTOP OTOP/ชุมชน จํานวน 90 คน งบประมาณ

ตามนโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน"  - สนับสนุนการพัฒนาแปรรูปผลิต

และบรรจุภัณฑ

 - สนับสนุนการตลาด

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

47

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

6 โครงการตามรอยพอเศรษฐกิจ  - จัดกิจกรรม นิทรรศการ รวมกับ 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

พอเพียง หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และตางจังหวัด งบประมาณ

จํานวน 5 ครั้ง

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 0

เพื่อเตรียมดําเนินการ 40,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 20,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 40,000

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

7 โครงการสงเสริมการปลูกและ  - จัดฝกอบรมสงเสริมการปลูกลําไย 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

พัฒนาศักยภาพการผลิตลําไย และพัฒนาศักยภาพการผลิตลําไย งบประมาณ

จังหวัดตาก ใหกับประชาชน จํานวน 120 คน

 - สนับสนุนกลาพันธุปจจัยการผลิต

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

48

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

8 โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพ  - ฝกอบรม อสม. แกนนําสุขภาพ 600,000 อบจ.ตาก กองกิจการสภาฯ

และพัฒนาการจัดการอนามัย ประชาชนที่สนใจ ผูสังเกตการณ ศึกษาดูงานตางจังหวัด

สิ่งแวดลอม และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  

จํานวน 630 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

9 โครงการฝกอบรมดานการจัดการ  - ฝกอบรม อสม. แกนนําสุขภาพ 534,300 อบจ.ตาก กองกิจการสภาฯ

สุขาภิบาลอาหาร ประชาชนที่สนใจ ผูสังเกตการณ ศึกษาดูงานตางจังหวัด

และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  

จํานวน 135 คน 242,000

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

49

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

10 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 600,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

งานสาธารณสุขมูลฐาน เครือขาย และประชาชนที่สนใจ

จํานวน 600 คน 3 รุน รุน 1-3

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 600,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

11 โครงการฝกอบรมพัฒนาระบบ  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 600,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

สุขภาพภาคประชาชน และประชาชนที่สนใจ

จํานวน 750 คน 3 รุน รุน 1-3

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 266,800

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 166,600

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 166,600

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

50

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

12 โครงการฝกอบรมสงเสริมสุขภาพ  - ฝกอบรม อสม. แกนนําสุขภาพ 1,000,000 อบจ.ตาก กองกิจการสภาฯ

ในครอบครัวและชุมชน ประชาชนที่สนใจ ผูสังเกตการณ ศึกษาดูงานตางจังหวัด

และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  

จํานวน 215 คน 2 รุน 500,000 รุน 1 รุน 2

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 500,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

13 โครงการฝกอบรมสงเสริมการสราง  - ฝกอบรม อสม. แกนนําสุขภาพ 400,000 อบจ.ตาก กองกิจการสภาฯ

สุขภาวะที่ดีในชุมชน ประชาชนที่สนใจ ผูสังเกตการณ ศึกษาดูงานตางจังหวัด

และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  

จํานวน 80 คน 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

51

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

14 โครงการฝกอบรมใหความรู  - ฝกอบรม อสม. แกนนําสุขภาพ 500,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

การรักษาโรคในเบื้องตน ประชาชนที่สนใจ ผูสังเกตการณ

และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  

จํานวน 540 คน 3 รุน รุน 1 รุน 2-3

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

15 โครงการฝกอบรมเสริมสราง  - ฝกอบรม อสม. แกนนําสุขภาพ 600,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

พฤติกรรมสุขภาพที่ดีของ ประชาชนที่สนใจ ผูสังเกตการณ

ประชาชน และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  

จํานวน 600 คน 3 รุน รุน 1-3

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

52

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

16 โครงการฝกอบรมใหความรู  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 อําเภอวังเจา กองกิจการสภาฯ

ดานทันตสาธารณสุข ประจําหมูบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จังหวัดตาก

ในงานสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ

ในจังหวัดตาก จํานวน 230 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

17 โครงการฝกอบรมใหความรู  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 130,000 อําเภอแมระมาด กองกิจการสภาฯ

การดูแลสุขภาพและการ ประจําหมูบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จังหวัดตาก

ออกกําลังกาย ในงานสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ

ในจังหวัดตาก จํานวน 300 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

53

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

18 โครงการฝกอบรมใหความรู  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 อําเภอบานตาก กองกิจการสภาฯ

การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค ประจําหมูบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จังหวัดตาก

ในงานสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ

ในจังหวัดตาก จํานวน 230 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

19 โครงการฝกอบรมใหความรู  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 อําเภอแมสอด กองกิจการสภาฯ

สุขภาพจิตในชุมชน ประจําหมูบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จังหวัดตาก

ในงานสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ

ในจังหวัดตาก จํานวน 230 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

54

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

20 โครงการฝกอบรมใหความรู  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 อําเภอพบพระ กองกิจการสภาฯ

การควบคุมโรคอุบัติใหม ประจําหมูบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จังหวัดตาก

ในงานสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ

ในจังหวัดตาก จํานวน 230 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

21 โครงการฝกอบรมใหความรู  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 อําเภอทาสองยาง กองกิจการสภาฯ

การปองกันและควบคุมโรคเอดส ประจําหมูบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จังหวัดตาก

ในงานสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ

ในจังหวัดตาก จํานวน 230 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

55

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

22 โครงการฝกอบรมใหความรู  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 อําเภออุมผาง กองกิจการสภาฯ

การดูแลผูปวยยากไรและ ประจําหมูบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จังหวัดตาก

ผูดอยโอกาส ในงานสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ

ในจังหวัดตาก จํานวน 230 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

23 โครงการฝกอบรมปองกันควบคุม  - ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 200,000 อําเภอสามเงา กองกิจการสภาฯ

โรคที่สําคัญ ประจําหมูบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จังหวัดตาก

ในงานสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ

ในจังหวัดตาก จํานวน 450 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

24 โครงการควบคุมปองกันโรค  - อุดหนุนอุปกรณ เครื่องมือในการลด

ความเสี่ยงเรื้อรัง (NCDs) ความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ใหกับหนวยงาน

ในพื้นที่ จํานวน 2 แหง

1. รพ.สต.รวมไทยพัฒนา 50,000 อําเภอพบพระ กองกิจการสภาฯ

2. รพ.สต.วาเลย 50,000 อําเภอพบพระ กองกิจการสภาฯ

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ให รพ.สต. ที่ไดรับการสนับสนุน ทราบ 

2) รพ.สต. ที่ไดรับการสนับสนุน

ทําหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พรอม

แตงตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

25 โครงการพัฒนาระบบบริการ  - อุดหนุน วัสดุ ครุภัณฑ ทางการแพทย

ของหนวยบริการสาธารณสุข และอบรมใหความรู ใหกับหนวยงาน

ในจังหวัดตาก ดังนี้

1. รพ.สต.บานโกกโก 200,000 อําเภอแมสอด กองกิจการสภาฯ

2. รพ.สต.บานยะพอ 50,000 อําเภอพบพระ กองกิจการสภาฯ

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ให รพ.สต. ที่ไดรับการสนับสนุน ทราบ 

2) รพ.สต. ที่ไดรับการสนับสนุน

ทําหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พรอม

แตงตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน 57

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

26 โครงการฝกอบรมใหความรูตาม  - ฝกอบรม และศึกษาดูงานสตรี 400,000 อบจ.ตาก กองกิจการสภาฯ

แนวพระราชดําริ หลักเศรษฐกิจ และสมาชิกในครอบครัวในจังหวัดตาก ศึกษาดูงานตางจังหวัด

พอเพียงแกสตรีและบุคคล จํานวน 85 คน

ในครอบครัว 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

27 โครงการฝกอบรมสงเสริมการ  - ฝกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว 400,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

อนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม ในจังหวัดตาก จํานวน 470 คน 2 รุน รุน 1-2

ของสตรีและบุคคลในครอบครัว 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

28 โครงการฝกอบรมสงเสริมการดูแล  - ฝกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว 350,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

สุขภาพอนามัยที่ดีของสตรีและ ในจังหวัดตาก จํานวน 400 คน 2 รุน รุน 1-2

บุคคลในครอบครัว 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 130,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 130,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

29 โครงการฝกอบรมพัฒนาบทบาท  - ฝกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว 750,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

การเมืองการปกครองในระบอบ ในจังหวัดตาก จํานวน 855 คน 3 รุน รุน 1-2 รุน 3

ประชาธิปไตย แกกลุมสตรี 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

และบุคคลในครอบครัว 2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 130,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

30 โครงการฝกอบรมเสริมสราง  - ฝกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว 600,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

ครอบครัวเขมแข็งของสตรี ในจังหวัดตาก จํานวน 660 คน 3 รุน

และบุคคลในครอบครัว 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 130,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ 59

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

31 โครงการฝกอบรมสงเสริมการเพิ่ม  - ฝกอบรมผูสูงอายุ ในจังหวัดตาก 200,000 อําเภอแมระมาด กองกิจการสภาฯ

ศักยภาพใหกับผูสูงอายุ จํานวน 550 คน จังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 150,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 150,000

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 150,000

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

32 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมการ  - ฝกอบรมผูสูงอายุ ในจังหวัดตาก 150,000 อําเภอสามเงา กองกิจการสภาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 200 คน จังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

33 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริม  - ฝกอบรมเด็ก และเยาวชน 100,000 อําเภอสามเงา กองกิจการสภาฯ

สุขภาพและทักษะในการดํารง จํานวน 120 คน จังหวัดตาก

ชีวิตใหกับเด็กและเยาวชน 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ 60

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

34 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 600,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและ เด็กและเยาวชน จํานวน 135 คน ศึกษาดูงานตางจังหวัด

เยาวชน 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

35 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 250,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

เพื่อสงเสริมจิตสํานึกที่ดีตอสังคม เด็กและเยาวชน จํานวน 90 คน ศึกษาดูงานตางจังหวัด

และสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและ 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

เยาวชน 2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

รวม  35 โครงการ 63 กิจกรรม 11,764,300 รวมกิจกรรม 63 21 20 18 4
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมกับจังหวัดตากจัดงานตากสิน 6,400,000 ศาลสมเด็จพระเจา กองการศึกษา  

 งานตากสินมหาราชานุสรณ มหาราชานุสรณฯ ประจําป ตากสินมหาราช ศาสนา

จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2562 มีกิจกรรม ดังนี้ จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

  - จัดการแสดงละครแสงเสียงเทิด  

พระเกียรติฯ

 - การชกมวยไทยฯ  

 - ขบวนเทิดพระเกียรติฯ 

 - กิจกรรมตามที่จังหวัดมอบหมายฯ

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ

20,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง

 3) ดําเนินการจัดกิจกรรม    

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม    

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

2 โครงการจัดงานตากสินมหาราชา  - อุดหนุนจังหวัดตากเปนคาใชจาย 2,000,000 ศาลสมเด็จพระเจา กองการศึกษา

นุสรณ จังหวัดตาก ประจําป ในการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ ตากสินมหาราช ศาสนา

พ.ศ. 2561 - 2562 จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2562 จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหจังหวัดตากทราบ 
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สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

2) จังหวัดตาก ทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน    

4) ติดตามผลการดําเนินการ  

5) รายงานผลการดําเนินการ

3 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ชนเผามง จังหวัดตาก วัฒนธรรม ชนเผามง จังหวัดตาก 

จํานวน 5 แหง ดังนี้

 1. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 300,000 อําเภอพบพระ กองการศึกษา   

ชนเผามง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ  และวัฒนธรรม   

5,000 คน   

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ         

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง       

  3) ดําเนินการจัดกิจกรรม   

  4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

 5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 180,000 อําเภอแมสอด กองการศึกษา

ชนเผามง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม  

2,000 คน
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

 1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง     

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม  

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม   

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

3. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 50,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา      

ชนเผามง อําเภอบานตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ    

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง    

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม  

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

4. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 150,000 อําเภอวังเจา กองการศึกษา

ชนเผามง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ    

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง    

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม  

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

64

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

 5. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 100,000 อําเภออุมผาง กองการศึกษา

ชนเผามง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ    

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง    

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม  

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

4 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ วัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ  

จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 3 แหง ดังนี้

1. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 200,000 อําเภอแมระมาด กองการศึกษา    

ชนเผาปกาเกอะญอ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ศาสนา  

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ    

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง    

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม  

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ 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. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 150,000 อําเภอทาสองยาง กองการศึกษา   

ชนเผาปกาเกอะญอ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ      

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง    

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม   

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม   

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

3. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 200,000 อําเภออุมผาง กองการศึกษา    

ชนเผาปกาเกอะญอ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ศาสนา  

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง    

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม   

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม   

5) รายงานผลการดําเนินงาน  
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พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

5 โครงการรวมสืบสานประเพณี จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 100,000 อําเภอแมสอด กองการศึกษา

วัฒนธรรม ชนเผาเครือไต ชนเผาเครือไต อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก  - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

2,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

6 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ

ขึ้นธาตุ จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 4 แหง  ดังนี้

1. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา 50,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา

ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

7,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง         

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม        

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน  
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ 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. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุ 70,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา

ตําบลตากตก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง        

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม       

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

3. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุ 100,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา    

ตําบลบานนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

   - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

 1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ    

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง       

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม      

5) รายงานผลการดําเนินงาน   
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

  4. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุ 100,000 อําเภอสามเงา กองการศึกษา

 ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน   

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ       

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง          

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม     

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม   

5) รายงานผลการดําเนินงาน

7 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ํา 90,000 อําเภอแมสอด กองการศึกษา

สรงน้ําพระธาตุ จังหวัดตาก พระธาตุ ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม   

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,500 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ    

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง        

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม    

5) รายงานผลการดําเนินงาน    
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

8 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

วันสงกรานต จังหวัดตาก วันสงกรานต จังหวัดตาก

จํานวน 4 แหง ดังนี้

1. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 100,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 1,500 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      13-15

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

2. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 50,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 500 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      13-15

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 50,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 2,000 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      13-15

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

4. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 50,000 อําเภอวังเจา กองการศึกษา

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 1,000 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      13-15

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

9 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก จํานวน 2 แหง ดังนี้

1. จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ    150,000 อําเภอวังเจา กองการศึกษา

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,500 คน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม   

  4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ    150,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ  และวัฒนธรรม  

1,500 คน  

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม   

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

10 โครงการรวมสงเสริมกิจกรรมหรือ  - รวมสงเสริมกิจกรรม หรือพิธีกรรม 50,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษา

พิธีกรรมทางดานศาสนา ทางดานศาสนา จังหวัดตากดังนี้  ศาสนา

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 1. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และวัฒนธรรม  

2. จัดกิจกรรมวันเขาพรรษา  (นับ 3)  

3. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาฯ

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม 72

5) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

11 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรู  - จัดฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการ

ดานการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ ปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาพุทธ ใหแก

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ประชาชน และเยาวชนทั่วไป 

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

จํานวน 2 รุน ดังนี้

1. รุนที่ 1 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 200,000 อําเภอแมสอด กองการศึกษา

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 200 คน จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง  

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  

2. รุนที่ 2 อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 200,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 200 คน จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง  

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

12 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรู  - จัดฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการ

ดานการปฏิบัติตามหลักศาสนา ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ใหแก

อิสลาม ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ประชาชน และเยาวชนทั่วไป 

ในเขตจังหวัดตาก จํานวน 2 รุน ดังนี้

1. รุนที่ 1 อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 44,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา  

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 50 คน จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง  

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  

2. รุนที่ 2 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 100,000 อําเภอแมสอด กองการศึกษา

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 200 คน จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง  

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

13 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรู  - จัดฝกอบรมสงเสริมใหความรูดานการ 150,000 อําเภอวังเจา กองการศึกษา

ดานการปฏิบัติตามหลักศาสนา ปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต ใหแก จังหวัดตาก ศาสนา

คริสต ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ประชาชน และเยาวชนทั่วไป  และวัฒนธรรม

ในเขตจังหวัดตาก 

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 150 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง  

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

14 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะ  - จัดฝกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรม 300,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

พิธีกรรมทางดานศาสนากิจ ทางดานศาสนากิจ ใหแก ประชาชน จังหวัดตาก ศาสนา

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และเยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  และวัฒนธรรม

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 200 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง  

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

15 โครงการฝกอบรมสงเสริมใหความรู  - จัดฝกอบรมสงเสริมใหความรู 300,000 อําเภอแมสอด กองการศึกษา

ดานธรรมศึกษา บาลีศึกษา ธรรมศึกษา บาลีศึกษา ใหแกประชาชน จังหวัดตาก ศาสนา

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และเยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  และวัฒนธรรม

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 200 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง  

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  

16 โครงการศึกษาวิเคราะหวิจัย และ  - ศึกษาวิเคราะหวิจัย และเผยแพรขอมูล 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษา 

เผยแพรขอมูลดานศาสนา ศิลปะ ดานศาสนา ศีลปะ วัฒนธรรม จารีต  ศาสนา

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 1 เรื่อง

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง  

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  

76

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

17 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน ใหแก 400,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษา 

เครือขายวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ เครือขายวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศาสนา

จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 100 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

18 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - จัดงานรวมสืบสานประเพณีบวงสรวง 50,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา 

บวงสรวง และสรงน้ําศาล และสรงน้ําศาลหลักเมืองเกา จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

หลักเมืองเกา จังหวัดตาก จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 500 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

19 โครงการฝกอบรมถายทอดศิลป  - จัดฝกอบรมถายทอดศิลปวัฒนธรรม 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษา 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดตาก ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศาสนา

จังหวัดตาก จํานวน 100 คน  และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

20 โครงการฝกอบรมพัฒนาเครือขาย  - จัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน ใหแก 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เครือขายวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 50 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

21 โครงการฝกอบรมดานประเพณี  - จัดฝกอบรมดานประเพณี ศิลปะ 300,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก

ศิลปะและวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของจังหวัดตาก 

ของจังหวัดตาก ใหแกประชาชน และเยาวชน  

ในเขตพื้นที่จังหวัดตก จํานวน 200 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

22 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธ,ี  - รวมกิจกรรมจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี 500,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษา

งามวันสําคัญของชาติ และงาน วันสําคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ ศาสนา

รับเสด็จฯ พิธีทางศาสนาตางๆ ของ อบจ.ตาก ฯลฯ และวัฒนธรรม  

จํานวน 22 กิจกรรม ดังนี้

1. วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 13

2. วันปยะมหาราช 125,000 23  

3. วันพระบิดาแหงฝนหลวง 125,000 14

4. วันพอแหงชาติ 125,000 5

5. วันคลายวันสถาปนาคายพระเจาตาก 125,000 7

6. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18

เนื่องในวันยุทธหัตถี

7. วันพอขุนรามคําแหงมหาราช 17

8. วันพระบิดาแหงมาตรฐานชางไทย 2

9. วันทองถิ่นไทย 18 79

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

10. วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร 31

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว

11. วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ 2

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟา 6

จุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึก

มหาจักรีบรมราชวงศ (วันจักรี)  

13. วันคลายวันพระราชสมภพ/สรงน้ํา 17  

พระเจาตากสินมหาราช  

14. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25

เนื่องในวันคลายวันสวรรคต  

15. วันอนุสรณผูเสียสละจังหวัดตาก 30   

16. วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจาลูกเธอ   4

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

17. วันสมเด็จพระนารายณมหาราช 11

18. วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจา 28

อยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

19. วันพระบิดาแหงกฎหมายไทย (วันรพี) 7

20. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 12

พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม)

21. งานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานอื่นๆ

ที่รัฐบาล/จังหวัด กําหนด

22. งานรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ 80

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

23 โครงการจัดทําหองประวัติศาสตร  - จัดทําหองจัดเก็บนพปฎลสุวรรณฉัตร 500,000 ณ อาคารพิพิธภัณฑเมือง กองการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา พรอมทั้งพระบรมฉายาลักษณฯ และอื่นๆ เฉลิมพระเกียรติ ศาสนา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พรอมทั้งจัดทําสื่อการนําเสนอเกี่ยวกับ อําเภอเมือง จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร พรอมคําอธิบายเกี่ยวกับ

เบิกตัดป งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

งบประมาณป พ.ศ. 2561 พระบรมศพฯ ของจังหวัดตาก

(ในรูปแบบดิจิตอลไฟล) 

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

รวม  23 โครงการ  59 กิจกรรม 14,284,000 รวมกิจกรรม 61 11 17 22 11
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการสงเสริมการปลูก  - จัดฝกอบรมสงเสริมการปลูกผัก 250,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ปลอดภัยจากสารพิษ ศึกษาดูงานตางจังหวัด งบประมาณ

จํานวน 300 คน 2 รุน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 0

เพื่อเตรียมดําเนินการ 125,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 125,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 0

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืมฯ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร  - จัดกิจกรรมเผยแพรความรูการสาธิต 430,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ดานการเกษตรและจัดประกวดการแปรรูป อําเภอวังเจา งบประมาณ

ผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง และอําเภอแมระมาด

ผูเขารวมกจกรรม จํานวน 4,000 คน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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2.4 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3 โครงการภูมิปญญาไทย  - จัดฝกอบรม จํานวน 100 คน 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ทํานา 1 ไร ไดเงิน 1 แสนบาท ตอยอดจากผูเขารวมโครงการใหทํา งบประมาณ

เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย

แบบปลอดภัย

 - สนับสนุนเครื่องจักรกลพรอมคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงในการขนยายเพื่อปรับพื้นที่

แปลงนา

 - สนับสนุนปจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ 

เมล็ดพันธุ พันธุสัตวตางๆ

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ (นับ 2)

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม/สนับสนุน

ปจจัยการผลิต

4) จัดทําแปลงนาโดยสนับสนุนเครื่อง

จักรกลพรอมคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนยาย

5) ติดตามนิเทศแปลงนา

6) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

7) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

4 โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย  - จัดฝกอบรมสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย 150,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

เพื่อการเกษตรยั่งยืน เพื่อการเกษตรยั่งยืน จํานวน 100  คน งบประมาณ

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืมฯ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

5 โครงการสงเสริมเกษตรกรดาน  - จัดฝกอบรม/ปฏิบัติ สงเสริมเกษตร 150,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การประมงและแปรรูปอาหาร ดานการประมงและแปรรูปอาหาร งบประมาณ

จํานวน 70 คน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืมฯ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน  - สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอพบพระ 150,000 อําเภอพบพระ กองแผนและ

วันเกษตรพบพระ จัดงานวันเกษตรพบพระ จังหวัดตาก งบประมาณ

ผูรวมกิจกรรม จํานวน 2,000 คน

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหอําเภอพบพระทราบ 

2) อําเภอพบพระทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

รวม 6 โครงการ 9 กิจกรรม 1,330,000 รวมกิจกรรม 9 3 5 1 0
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน  - สมทบงบประมาณกับสํานักหลักประกัน 100,000 กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ กองกิจการสภาฯ

ตอสุขภาพ สุขภาพ และดําเนินงานตามประกาศ ที่จําเปนตอสุขภาพ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เรื่องกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงาน 

และบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ

ที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2554

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

3) เบิกจายเงิน

4) รายงานผลการดําเนินงาน

2 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห  - ดําเนินการชวยเหลือผูปวยยากไร 528,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

ผูปวยที่ยากไร ของ อบจ.ตาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

สงเคราะหผูยากไร ของ อบจ. พ.ศ. 2560

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

3) เบิกจายเงิน

4) รายงานผลการดําเนินงาน

รวม 2 โครงการ 2 กิจกรรม 628,000 รวมกิจกรรม 2 0 2 0 0

2.5 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  - จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ 300,000 จังหวัดตาก กองแผนและ

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง งบประมาณ

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาฯ

1) การจัดทําแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามขั้นตอน ดังนี้ 30,000

1. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 0

การจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ตาก 270,000

เพื่อจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 0

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก

เพื่อพิจารณารางแผนการดําเนินงาน (นับ 4)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. เสนอผูบริหารอนุมัติ และประกาศใช

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พรอมแจงสภาฯ สวนราชการ

และประชาชนทราบ
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3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ 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) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ตามขั้นตอน ดังนี้

1. สํารวจปญหาความตองการในสวน

ราชการ อบจ.ตาก /ส.อบจ.ตาก

2. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ตาก

เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา

อบจ.ตาก เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

4. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา

อบจ.ตาก รวมกับประชาคม ระดับอําเภอ

ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณารางแผน

พัฒนาทองถิ่นสี่ป เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

5. เสนอผูบริหารอนุมัติประกาศใชแผน

พัฒนาทองถิ่นสี่ป เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

พรอมแจงสภาฯ สวนราชการ 

และประชาชนทราบ
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3) จัดจางถายเอกสารและจัดทํารูปเลม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอน ดังนี้

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดจาง

3) ดําเนินการจัดจาง

4) เบิกจายเงิน

5) จัดสงเผยแพรเอกสาร / รายงานผล

การดําเนินการ

4) จัดจางถายเอกสารและจัดทํารูปเลม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ตามขั้นตอน ดังนี้

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดจาง

3) ดําเนินการจัดจาง

4) เบิกจายเงิน

5) จัดสงเผยแพรเอกสาร / รายงานผล

การดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ 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 โครงการติดตามและประเมินผล 1. จัดทํารายงานผลการติดตาม 50,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตอนายกฯ เพื่อใหนายกฯเสนอ

ตอสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ

พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ

2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ 12,500

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2561 12,500

ไตรมาสที่ 4 กับคณะกรรมการฯ 12,500 (นับ 4)

3. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ 12,500

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562

ไตรมาสที่ 1 กับคณะกรรมการฯ

4. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562

ไตรมาสที่ 2 กับคณะกรรมการฯ

5. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ

รายงานผลการดําเนินงาน ป 2562

ไตรมาสที่ 3 กับคณะกรรมการฯ

6. จัดทํารายงานผลการติดตาม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตอนายกฯ เพื่อใหนายกฯเสนอ

ตอสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ

พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ

7. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 90

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3 โครงการประสานการจัดทําแผน  - จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน 50,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

พัฒนาทองถิ่นสี่ป จังหวัดตาก พัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด งบประมาณ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดประชุม

4) เบิกจายเงิน / สงใชเงินยืมฯ

5) รายงานผลการประชุม

4 โครงการบริหารจัดการศูนย 1. จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาจังหวัดตาก 50,000 อบจ.ตาก กองแผนและ   

เครือขายเพื่อแกไขปญหาและ และอปท.ในเขตจังหวัดตาก จัดจางตออายุ งบประมาณ

สงเสริมการมีสวนรวมในการ เว็บไซตพรอมระบบบริหารจัดการเนื้อหา 0

พัฒนาทองถิ่น Clinic Center 1) ประสานงานจัดเก็บขอมูลการพัฒนา 0

อบจ.ตาก จังหวัดตาก และอปท.จ.ตาก 0

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง/จัดจาง 50,000

3) ดําเนินการจัดจางตออายุเว็บไซตฯ

4) เบิกจายเงิน (นับ 2)

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. จัดทําแอปพลิเคชั่นฐานขอมูล

ขยะของเสียอันตราย

1) วางแผนประสานงานจัดเก็บขอมูล

2) ขออนุมัติโครงการ

3) ดําเนินการ

4) รายงานผลการดําเนินงาน 91

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

5 โครงการจัดการการเลือกตั้ง  - จัดการเลือกตั้งผูบริหาร และสมาชิกสภา 15,000,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

ผูบริหาร และสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

6 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงาน 300,000 อบจ.ตาก กองกิจการสภาฯ

งานกิจการสภาองคการบริหาร กิจการสภาฯ ใหกับฝายบริหาร ศึกษาดูงานตางจังหวัด

สวนจังหวัดตาก ฝายนิติบัญญัติ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ของ อบจ.ตาก จํานวน 80 คน 300,000

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 300,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

7 โครงการปฐมนิเทศขาราชการ  - จัดปฐมนิเทศใหกับบุคลากรที่ไดรับ 50,000 อบจ.ตาก กองการ

ลูกจาง และพนักงานจางของ การบรรจุแตงตั้งใหม ผูสังเกตการณ เจาหนาที่

อบจ.ตาก และผูที่สนใจ จํานวน 30 คน 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

8 โครงการฝกอบรมดานคุณธรรม  - ฝกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 100,000 อบจ.ตาก กองการ

และจริยธรรมของบุคลากร และผูสังเกตการณ เจาหนาที่

อบจ.ตาก จํานวน 100 คน 2 รุน รุน 1-2

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 75,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 75,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

9 โครงการเสริมสรางศักยภาพ  - ฝกอบรมขาราชการ และผูสังเกตการณ 100,000 อบจ.ตาก กองการ

การปฏิบัติงานของขาราชการ จํานวน 100 คน เจาหนาที่

อบจ.ตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

10 โครงการเสริมสรางศักยภาพ  - ฝกอบรมพนักงานจาง และผูสังเกตการณ 100,000 หองประชุม อบจ.ตาก กองการ

การปฏิบัติงานของพนักงานจาง จํานวน 170 คน เจาหนาที่

อบจ.ตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

11 โครงการฝกอบรมพัฒนาความรู  - ฝกอบรมผูบริหาร คณะผูบริหาร 500,000 หองประชุม อบจ.ตาก กองการ

และทักษะดานการปฏิบัติงาน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง และศึกษาดูงาน เจาหนาที่

ของบุคลากร อบจ.ตาก อบจ.ตาก และผูสังเกตการณ ตางจังหวัด

จํานวน 200 คน 

 - ทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 100 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 94

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

12 โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะ  - ฝกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 50,000 อบจ.ตาก กองการ

การพูดในที่ชุมชน และผูสังเกตการณ จํานวน 50 คน เจาหนาที่

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

13 โครงการประชุมสัมมนาผูบริหาร  - ฝกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 300,000 หองประชุม อบจ.ตาก กองการ

ขาราชการ ลูกจางประจํา และผูสังเกตการณ จํานวน 250 คน 2 รุน เจาหนาที่

และพนักงานจาง ของ อบจ.ตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 0

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 150,000

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 0

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม 150,000

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

14 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - ฝกอบรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 100,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

ตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง อบจ.ตาก และตางจังหวัด

จํานวน 50 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

15 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจ  - จัดจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับ 100,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ บริการที่มีตอการใหบริการขององคการ

อบจ.ตาก บริหารสวนจังหวัดตาก

1) จัดจางสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม

บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ ก.จ.จ. 

กําหนด

2) ทําบันทึกตกลงจางที่ปรึกษา

3) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ตามมิติที่ 2

4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

5) เบิกจายเงินตามระเบียบฯ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

16 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ  - จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน 456,000 1. สวท.ตาก สํานักปลัดฯ

ทางสถานีวิทยุฯ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก และสวท.แมสอด 2. สวท.แมสอด

ทุกวันจันทร - เสาร เวลา 10.00-10.30 น. 3. อสมท.ตาก

วันละ 1/2 ชั่วโมง

 - จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน

ทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก 114,000

ทุกวันจันทร - เสาร เวลา 10.00-10.30 น. 114,000

วันละ 1/2 ชั่วโมง 114,000 (นับ 12)

1) ประสานงาน/รวบรวมขอมูล 114,000

2) ขออนุมัติโครงการ

3) ดําเนินการจัดรายการ   

4) เบิกจายเงินตามระเบียบฯ   

5) รายงานผลการดําเนินงานประจําสัปดาห   

17 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก  - จัดจางผลิตวารสาร จํานวน 4 ฉบับ ๆละ  300,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

2,600 เลม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง/จัดจาง

3) ดําเนินการจัดจาง

4) เบิกจายเงิน 75,000

5) รายงานผลการดําเนินงาน 75,000

75,000

75,000
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

18 โครงการจัดทําแผนพับขาว  - จัดจางผลิตแผนพับ จํานวน 4 ฉบับ ๆละ 40,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก 4,000 แผน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง/จัดจาง 10,000

3) ดําเนินการจัดจาง 10,000

4) เบิกจายเงิน 10,000

5) รายงานผลการดําเนินงาน 10,000

19 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผล  - จัดจางผลิตหนังสือรายงานผลการปฏิบัติ 100,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานประจําป งานประจําปงบประมาณ จํานวน 600 เลม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง/จัดจาง

3) ดําเนินการจัดจาง

4) เบิกจายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

20 โครงการจัดทําคูมือแนะนํา  - จัดจางผลิตหนังสือคูมือแนะนํา อบจ.ตาก 100,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

อบจ.ตาก จํานวน 7,000 เลม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง/จัดจาง

3) ดําเนินการจัดจาง

4) เบิกจายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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พ.ศ. 2562
สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

21 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศน  - จัดจางผลิตสื่อวีดีทัศนบรรยายสรุป 100,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

บรรยายสรุป ผลการดําเนินงานของ อบจ.ตาก 

จํานวน 1 ครั้ง 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง/จัดจาง

3) ดําเนินการจัดจาง

4) เบิกจายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

22 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ  - จัดจางผลิต/ติดตั้งปายคัตเอาท (ไวนิล) 670,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

(คัตเอาท) กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายก 

อบจ.ตาก วันสําคัญของประเทศที่ประกาศ

ตามสถานการณของรัฐบาลและการอนุรักษ

ประเพณีในทองถิ่นในทุกอําเภอ

ของจังหวัด รวม 96 ปาย 167,500

1) ประสานงาน/รวบรวมขอมูล 167,500

2) ออกแบบปายประชาสัมพันธ 167,500 (นับ 12)

3) ขออนุมัติแบบปาย/ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 167,500   

4) เบิกจายเงินตามระเบียบฯ   

5) ติดตั้งตามระยะเวลาที่กําหนด   
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สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

23 โครงการพัฒนาและปรับปรุง  - จัดจางลงระบบปฏิบัติการและ 100,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

เว็บไซต องคการบริหารสวน จัดทําเว็บไซด อบจ.ตาก

จังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง/จัดจาง

3) ดําเนินการจัดจาง

4) เบิกจายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

24 โครงการปรับปรุงและซอมแซม  - จางเหมาปรับปรุงและซอมแซม 2,000,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

สํานักงานองคการบริหารสวน สํานักงานองคการบริหารสวน

จังหวัดตาก จังหวัดตาก

เบิกตัดป 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

งบประมาณป พ.ศ. 2561 2) สรรหาผูรับจาง ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

3) ดําเนินการจัดจาง (30 วัน)

4) ตรวจรับการจาง(15 วัน)

5) เบิกจายเงิน (15 วัน)

รวม 24 โครงการ 61 กิจกรรม 21,016,000 รวมกิจกรรม 61 17 14 18 12
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ  - จัดหาวัสดุสิ่งของเพื่ออํานวยความสะดวก 200,000 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการชาง

ทางถนนในชวงเทศกาล และบริการประชาชนในการเดินทางของ

ประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมอื่นๆ 

จํานวน 1 ครั้ง

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน  - จัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับงานปองกัน 100,000 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการชาง

ดานการปองกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และศึกษาดูงาน

สาธารณภัย ใหกับประชาชนในหมูบานเสี่ยงภัย นอกสถานที่

จํานวน 80 คน ตามโครงการกําหนด

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

รวม 2 โครงการ 2 กิจกรรม 300,000 รวมกิจกรรม 2 1 0 1 0
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3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

สถานที่ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการเสริมสรางศักยภาพ  - จัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน 500,000 หองประชุม อบจ.ตาก สํานักการชาง

การปฏิบัติงานของบุคลากร ใหกับบุคลากรสํานักการชาง และศึกษาดูงาน

สํานักการชาง จํานวน 100 คน ตางจังหวัด

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2 โครงการสัมมนาเสริมสรางความรู  - จัดฝกอบรม ใหกับบุคลากรของ 180,000 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการชาง   

ความเขาใจ ดานระเบียบ กฎหมาย อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และขอกําหนดการพัฒนา ปรับปรุง ในพื้นที่จังหวัดตาก 

และซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 180 คน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

3.3. แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3 โครงการอบรมเสริมสราง  - จัดฝกอบรม ใหกับบุคลากรของ 300,000 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการชาง

ความเขาใจ ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ของบุคลากรองคกรปกครอง ในพื้นที่จังหวัดตาก จํานวน 180 คน

สวนทองถิ่น 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

4 โครงการกอสรางศูนยจักรกล  - กอสรางอาคารเอนกประสงค  9,060,000 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการชาง

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 1 แหง ตามรายละเอียด

เบิกตัดป แบบแปลนของสํานักการชาง อบจ.ตาก

งบประมาณป พ.ศ. 2561 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (240 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

5 โครงการปรับปรุงซอมแซม  - ปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ อบจ.ตาก 1,500,000 บานพักขาราชการ

บานพักขาราชการอบจ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (15 วัน) อบจ.ตาก

เบิกตัดป 2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) อําเภอเมืองตาก

งบประมาณป พ.ศ. 2560 3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน) จังหวัดตาก

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 103

รวม 5 โครงการ 5 กิจกรรม 11,540,000 รวมกิจกรรม 5 3 1 1 0

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหกับ 150,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การจัดทําและประสานแผนพัฒนา เจาหนาที่ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ งบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

ในเขตจังหวัดตาก สวนทองถิ่นจังหวัดตาก 

จํานวน 80 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน  - จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การสรางเครือขายความรวมมือ ผูนําเครือขาย ผูนําชุมชน และผูนํา งบประมาณ

ภาคประชาชนระดับจังหวัดตาก องคกรภาคประชาชนในการจัดทํา

ในการจัดทําแผนชุมชน แผนชุมชน จํานวน 80 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

104

โครงการ/กิจกรรม

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - จัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน ใหกับ 600,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

เพื่อเพิ่มพูนทักษะผูบริหาร/ผูนํา ผูบริหาร และผูนําทองถิ่น จํานวน 120 คน ศึกษาดูงานตางจังหวัด

ทองถิ่นในจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

4 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน ใหกับผูนําทองที่ 2,675,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

ผูนําทองที่/ทองถิ่น ผูนําชุมชน /ทองถิ่น/ผูนําชุมชนฯ จํานวน 4,500 คน 7 รุน ศึกษาดูงานตางจังหวัด รุน 1-2 รุน 3-4 รุน 5-6 รุน 7

กลุมพลังมวลชนองคกรตาง ๆ 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

และประชาชน 2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 764,286

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 1,910,714

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 0

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม 0 2,675,000.00

5) รายงานผลการดําเนินงาน

5 โครงการสรางจิตสํานึกปกปอง  - จัดฝกอบรมใหกับประชาชน 100,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

สถาบันของชาติเพื่อสรางความ จํานวน 150 คน

สมานฉันท 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน 105

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

6 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน  - จัดฝกอบรม/กิจกรรม และศึกษาดูงาน ใหกับ 250,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

ลูกเสือชาวบานจังหวัดตากเทิดไท ลูกเสือชาวบานจังหวัดตาก จํานวน 150 คน 2 รุน

องคราชัน 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 0

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 125,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 0

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 125,000

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

7 โครงการสรางเครือขาย  - จัดฝกอบรม และศึกษาดูงาน ใหกับ 300,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

นักประชาสัมพันธทองถิ่น นักประชาสัมพันธทองถิ่น จํานวน 50 คน ศึกษาดูงานตางจังหวัด

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

8 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะ  - จัดฝกอบรมใหกับนักประชาสัมพันธ 100,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

การใชภาษาเพื่อการเปน จํานวน 100 คน

นักประชาสัมพันธแบบมืออาชีพ 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน 106

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

9 โครงการประชาสัมพันธเคลื่อนที่  - ออกหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ฯ 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

อบจ.ตาก พบประชาชน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปงบประมาณ 2562

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 25,000

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม 25,000   

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม 25,000   

5) รายงานผลการดําเนินงาน 25,000   

10 โครงการฝกอบรมหลักสูตร  - จัดฝกอบรมใหกับบุคลากร อบจ.จาก 50,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

การพัฒนาดานเทคโนโลยี จํานวน 100 คน

สารสนเทศ สําหรับการทํางาน 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

11 โครงการจัดงานวันตอตานยาเสพติด   - จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด 50,000 อําเภอเมืองตาก กองกิจการสภาฯ

ประชาชนและเยาวชนเขารวม 800 คน จังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม 26

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ 107

รวม 11 โครงการ 29 กิจกรรม 4,575,000 รวมกิจกรรม 29 7 14 5 3

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการเงินบํารุงสมาคม  - เบิกจายเงินตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 350,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัด ของสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงประเทศไทย แหงประเทศไทย

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

3) เบิกจายเงิน

4) รายงานผลการดําเนินงาน
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รวม 1 โครงการ 1 กิจกรรม 350,000 รวมกิจกรรม 1 0 1 0 0

พ.ศ. 2561

3.5 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย



                

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการประชาสัมพันธ  - จัดจางทําหนังสือ คูมือ แผนพับ แผนที่ 300,000 จังหวัดตาก กองแผนและ

การทองเที่ยวจังหวัดตาก ขอมูลแหลงทองเที่ยว และขอมูลอื่นๆ งบประมาณ

ที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 ฉบับ

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการจัดทํา (150 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

2 โครงการจัดนิทรรศการสงเสริม  - จัดบูทประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 150,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การทองเที่ยวจังหวัดตาก จังหวัดตาก ในงานกิจกรรมการทองเที่ยว /ตางจังหวัด งบประมาณ

ตางๆ จํานวน 1 ครั้ง 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



                

แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม  - จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การทองเที่ยวจังหวัดตาก จังหวัดตาก /ตางจังหวัด งบประมาณ

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 500 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

4 โครงการฝกอบรมดานบริการ  - ฝกอบรมดานบริการการทองเที่ยว 150,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การทองเที่ยวรองรับสูประชาคม จํานวน 100 คน งบประมาณ

เศรษฐกิจอาเซียน 1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



                

แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

5 โครงการมัคคุเทศกคืนถิ่น  - ฝกอบรมใหความรูทักษะเกี่ยวกับ 150,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว การให งบประมาณ

บริการนักทองเที่ยว แกเด็ก และเยาวชน

จํานวน 90 คน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

6 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก  - รวมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก 500,000 ศาลสมเด็จพระเจา กองแผนและ

งานตากสิน ฯ งานตากสินมหาราชานุสรณ ประจําป ตากสินมหาราช งบประมาณ

พ.ศ. 2561 - 2562 จังหวัดตาก จังหวัดตาก

ผูเขาชมกิจกรรม จํานวน 12,000 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสดุ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม    

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม    

5) รายงานผลการดําเนินงาน   
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พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



                

แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

7 โครงการลอยกระทงสาย  - สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก จัดงาน 4,000,000 จังหวัดตาก กองแผนและ

ไหลประทีปพันดวง ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง  งบประมาณ  

นักทองเที่ยว จํานวน 20,000 คน

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหเทศบาลเมืองตากทราบ  

2) เทศบาลเมืองตากทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน  

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

8 โครงการงานประเพณีตนกําเนิด  - สนับสนุนเทศบาลตําบลบานตาก 150,000 อําเภอบานตาก กองแผนและ

กระทงสาย แขงเรือพายโบราณ จัดงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย จังหวัดตาก งบประมาณ

แขงเรือพายโบราณ ประจําป 2561  

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก

นักทองเที่ยว จํานวน 2,000 คน

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหเทศบาลตําบลบานตากทราบ 

2) เทศบาลตําบลบานตาก ทําหนังสือขอ

รับเงินอุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ 112

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



                

แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

9 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย -  - สนับสนุนการจัดโครงการจักรยาน 200,000 อําเภอแมสอด กองแผนและ

เมียนมาร มิตรภาพไทย - เมียนมาร จังหวัดตาก งบประมาณ

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,000 คน ประเทศเมียนมาร

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหหอการคาจังหวัดตากทราบ 

2) หอการคาจังหวัดตากทําหนังสือขอรับ

เงินอุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

10 โครงการเทศกาลสงเสริมการ  - สนับสนุนอําเภออุมผาง จัดงานเทศกาล 100,000 อําเภออุมผาง กองแผนและ

ทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา สงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา จังหวัดตาก งบประมาณ

นักทองเที่ยว จํานวน 5,000 คน

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหอําเภออุมผางทราบ 

2) อําเภออุมผางทําหนังสือขอรับ

เงินอุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ
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พ.ศ. 2562
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



                

แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

11 โครงการปรับปรุงซอมแซม  - ปรับปรุงซอมแซมหลังคา ติดตั้งระบบ 409,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

อาคารเปตอง รางระบายน้ํา ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา ศาสนา

ภายในอาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟา และวัฒนธรรม

ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ 

ทาสีอาคารเปตอง จํานวน 1 แหง

ตามแบบแปลนและรายละเอียด

ของสํานักการชาง อบจ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

12 โครงการสงเสริมสุขภาพ  - สงเสริมสุขภาพใหแกเยาวชน ประชาชน 50,000 โรงพละศึกษาฯ กองการศึกษา

การออกกําลังกาย โดยการหาผูนําเตน และวิทยากรในการ อบจ.ตาก  และสถาน ศาสนา

ทดสอบสมรรถภาพรางกาย และตรวจ ที่อื่นๆ ตามกําหนด และวัฒนธรรม

รางกาย

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 12,500

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดจาง 12,500

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม 12,500

4) เบิกจายเงิน 12,500

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



                

แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

13 โครงการฝกอบรมการบริหารและให  - ฝกอบรม และศึกษาดูงาน ใหกับ 200,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

บริการสนามกีฬาองคการบริหาร บุคลากรของ อบจ.ตาก จํานวน 45 คน ศึกษาดูงานตางจังหวัด ศาสนา

สวนจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

14 โครงการฝกอบรมทักษะการเลนกีฬา  - ฝกอบรมทักษะการเลนกีฬาขั้นพื้นฐาน 100,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ใหแกนักเรียน นักศึกษา ใหแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ศาสนา

เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก ในจังหวัดตาก จํานวน 80 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



                

แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

15 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา  - จัดแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน 1,050,000 สนามกีฬาแตละอําเภอ กองการศึกษา

นักเรียน เยาวชน หรือประชาชน เยาวชน หรือประชาชน ระดับอําเภอ ศาสนา

ระดับอําเภอ จํานวน 8 ครั้ง ของจังหวัดตาก และวัฒนธรรม ครั้ง 1-4 ครั้ง 5-8

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 525,000 131250

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 525,000

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

16 โครงการการสงเสริมจัดกิจกรรม  - จัดกิจกรรมสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ 50,000 อบจ.ตาก กองการศึกษา

ยกยองเชิดชูเกียรติแกผูทําชื่อเสียง แกผูทําชื่อเสียง ผูใหการสนับสนุนหรือ ศาสนา

ผูใหการสนับสนุนหรือทําประโยชน ทําประโยชนดานกีฬาของจังหวัดตาก  และวัฒนธรรม

ดานกีฬาของจังหวัดตาก จํานวน 1 ครั้ง

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



                

แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

17 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ  - จัดแขงขันกีฬา อบจ.ตากคัพ 950,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

(รวมทุกประเภทกีฬาที่จัดแขงขันตลอดป) จํานวน 5 ครั้ง และสนามอื่น ๆ ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

 - ครั้งที่ 1 190,000

 - ครั้งที่ 2 190,000

 - ครั้งที่ 3 380,000

 - ครั้งที่ 4 190,000

 - ครั้งที่ 5

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

18 โครงการการสนับสนุนการแขงขัน  - อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดตาก 400,000 สนามแขงขันตาม กองการศึกษา

กีฬานักเรียน นักศึกษาแหง เพื่อใชในการสนับสนุนการแขงขันกีฬา กําหนด ศาสนา

ประเทศไทย กีฬาเยาวชนแหงชาติ นักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย และวัฒนธรรม

และกีฬาแหงชาติ และกีฬคนพิการ กีฬาเยาวชนแหงชาติ และกีฬาแหงชาติ

แหงชาติ 1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหสมาคมกีฬาจังหวัดตากทราบ 

2) สมาคมกีฬาจังหวัดตากทําหนังสือ

ขอรับเงินอุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ 117

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



                

แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

19 โครงการปรับปรุงซอมแซม  - ปรับปรุงซอมแซมหลังคา พรอมระบบ 1,000,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง รางระบายน้ํา ปูพื้นสนาม และทาสีอาคาร ศาสนา

เบิกตัดป โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง และวัฒนธรรม

งบประมาณป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 แหง

ตามแบบแปลนและรายละเอียด

ของสํานักการชาง อบจ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

รวม 19 โครงการ 41 กิจกรรม 10,009,000 รวมกิจกรรม 41 24 6 7 4

118

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1. จัดประชุมฯ และการติดตามผล 300,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

รวมและของเสียอันตรายชุมชน ความกาวหนาของโครงการ งบประมาณ

จํานวน 1 ครั้ง 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 10,000        

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 145,000       

3) ดําเนินการจัดประชุม 145,000       

4) เบิกจายเงิน / สงใชเงินยืมฯ

5) รายงานผลการประชุม

2. การจางเหมากําจัดของเสียและ

อันตราย จํานวน 2 ครั้ง

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

สรรหาผูรับจาง

2) ลงนามในสัญญาจาง

3) ดําเนินการกําจัดขยะและของเสีย

อันตรายชุมชน

4) เบิกจายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

119

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ 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 โครงการรณรงคเพื่อลด  - ฝกอบรมเจาหนาที่ อปท. แกนนํา 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ขยะมูลฝอย หมูบาน/ชุมชน จํานวน 80 คน งบประมาณ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3 โครงการจัดการขยะแบบมีสวนรวม  - ฝกอบรมใหกับนักเรียน/ประชาชน 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ตามหลัก 3Rs จํานวน 100 คน งบประมาณ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

4 โครงการการผลิตสื่อรณรงค  - จัดจางทําแผนพับขอมูลรณรงค 150,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

ดานการจัดการขยะ ดานการจัดการขยะ จํานวน 10,000 ฉบับ งบประมาณ

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการกอสราง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน) 120

รวม 4 โครงการ 6 กิจกรรม 750,000 รวมกิจกรรม 6 1 2 3 0

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการสรางจิตสํานึกในการ  - ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 500,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับนักเรียน/ประชาชน ศึกษาดูงานตางจังหวัด งบประมาณ

และสิ่งแวดลอม จํานวน 90 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 225,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 225,000

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 300,000

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม 300,000

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2 โครงการประกวดปาชุมชน  - จัดประกวดปาชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก 300,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ งบประมาณ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3 โครงการฝกอบรมเครือขาย  - ฝกอบรมและศึกษาดูงานใหกับ 200,000 ตางจังหวัด กองแผนและ

ปาชุมชนจังหวัดตาก คณะกรรมการเครือขายปาชุมชน และในพื้นที่จังหวัดตาก งบประมาณ

จังหวัดตาก จํานวน 150 คน 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 121

5.2 แผนงานการเกษตร

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

4 โครงการปลูกตนไม  - ปลูกตนไมในบริเวณสํานักงาน อบจ.ตาก 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ในพื้นที่ปาไม และในพื้นที่สาธารณะ งบประมาณ

จํานวน 500 ตน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 50,000

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 50,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

5 โครงการฝกอบรมศาสตรพระราชา  - ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 200,000 ตางจังหวัด กองแผนและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ศาสตรพระราชาใหกับประชาชน และในพื้นที่จังหวัดตาก งบประมาณ

และสิ่งแวดลอม จังหวัดตาก จํานวน 80 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



แบบ ผด.02

ลําดับ หนวยงาน

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

6 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  - ฝกอบรมใหความรูและสรางจิตสํานึก 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ใหเยาวชน งบประมาณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน

สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 225,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 225,000

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 300,000

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม 300,000

5) รายงานผลการดําเนินงาน

7 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนา  - ฝกอบรมใหความรูแกจิตอาสา เยาวชน 300,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแหงความ และประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน งบประมาณ

พอเพียง เพื่อประโยชนและ 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

ความสุขของประชาชนจังหวัดตาก 2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง 225,000

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ 225,000

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม 300,000

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม 300,000

5) รายงานผลการดําเนินงาน

รวม 7 โครงการ 7 กิจกรรม 1,800,000 รวมกิจกรรม 7 3 1 3 0
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



จํานวน คิดเปนรอยละ งบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยดําเนินการ

กิจกรรม ของกิจกรรม ป  2562 งบประมาณทั้งหมด

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 30 53.57 2,298,800 12.58 สํานักปลัดฯ, กองแผนและงบประมาณ,

(ดําเนินการไตรมาสที่ 1) กองกิจการสภาฯ, กองคลัง,

กองการเจาหนาที่, หนวยตรวจสอบฯ

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 7.14 319,000 1.75 สํานักการชาง

(ดําเนินการไตรมาสที่ 2)

3. แผนงานเคหะและชุมชน 19 33.93 15,573,400 85.25 สํานักการชาง

(ดําเนินการ ไตรมาสที่ 1 จํานวน 12 กิจกรรม และไตรมาสที่ 2 จํานวน 7 กิจกรรม)

4. แผนงานพาณิชย 3 5.36 77,100 0.42 สํานักการชาง (สถานีขนสง อบจ.ตาก)

(ดําเนินการไตรมาสที่ 2)

รวม 56 100.00 18,268,300 100.00

          ** หมายเหตุ : 

                                เบิกจายเงิน ในชวงไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562)
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บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

แผนงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีสรุปครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการ  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

จัดซื้อพัสด/ุสรรหาผูขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) สงมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

1. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 42,600 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 21,300 บาท

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 56,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 28,000 บาท

3. โทรศัพท ชนิดโชวเบอร 4,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

จํานวน 5 เครื่อง ๆละ 800 บาท
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บัญชีครุภัณฑ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 63,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

สําหรับประมวลผล

จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 21,000 บาท

5. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,600 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

6 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 14,200 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง

7. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ 10,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง

8. โทรศัพท ชนิดโชวเบอร 800 อบจ.ตาก กองแผนและ

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ

9. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 22,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

งานประมวลผล แบบที่ 1 งบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง 

10. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 21,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ

11. เครื่องสแกนเนอร สําหรับ 18,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนยบริการ งบประมาณ

แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 

12. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 5,900 อบจ.ตาก กองแผนและ

1 KVA จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ
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พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

13. ตูดานบนทึบ ดานลางทึบ 15,000 อบจ.ตาก กองกิจการ

เปดปด ขนาด 80x40x160 ซม. สภาฯ

จํานวน 2 หลัง ๆละ 7,500 บาท

14. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 88,000 อบจ.ตาก กองกิจการ

งานประมวลผล แบบที่ 1 สภาฯ

จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท

15. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ 31,600 อบจ.ตาก กองกิจการ

ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network สภาฯ

จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 7,900 บาท

16. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 10,000 อบจ.ตาก กองกิจการ

800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆละ สภาฯ

2,500 บาท

17. ตูเหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ 55,000 อบจ.ตาก กองคลัง

ชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

จํานวน 10 หลัง ๆละ 5,500 บาท

18. เครื่องพิมพดีดธรรมดา ขนาด 20,000 อบจ.ตาก กองคลัง

18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 4,300 บาท

19. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 286,000 อบจ.ตาก กองคลัง

งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน

13 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท

20. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 32,500 อบจ.ตาก กองคลัง

800 VA จํานวน 13 เครื่อง ๆละ

2,500 บาท 127

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

21 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 60,000 อบจ.ตาก กองการ

งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน เจาหนาที่

2 เครื่อง ๆละ 30,000 บาท  

22. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 21,000 อบจ.ตาก กองการ

สําหรับงานประมวลผล เจาหนาที่

จํานวน ๑ เครื่อง

23. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 10,000 อบจ.ตาก กองการ

800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆละ เจาหนาที่

2,500 บาท

24. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 2,600 อบจ.ตาก กองการ

LED ขาวดํา (๑๘ หนา/นาท)ี เจาหนาที่

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,6๐๐ บาท

25. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 15,000 อบจ.ตาก กองการ

LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ เจาหนาที่

2 (33 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง

26. เครื่องสแกนเนอร สําหรับ 29,000 อบจ.ตาก กองการ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนยบริการ เจาหนาที่

แบบที่ ๒ จํานวน ๑ เครื่อง 

27. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 22,000 อบจ.ตาก ตรวจสอบ

งานประมวลผล แบบที่ 1 ภายใน

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท

28. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 5,000 อบจ.ตาก ตรวจสอบ

800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆละ ภายใน

2,500 บาท 128

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

เบิกตัดป 

งบประมาณป พ.ศ. 2561

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,200,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

พรอมหลังคาฯ จํานวน 1 คัน

2. เครื่องควบคุมสวนกลางชุดประชุม 130,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ระบบดิจิตอล พรอมไมโครโฟน พรอมติดตั้ง

จํานวน 1 ชุด

รวม 30 กิจกรรม 2,298,800 
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการ  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

จัดซื้อพัสด/ุสรรหาผูขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) สงมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง 28,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

2. เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ 95,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

และสัญญาณชีพ จํานวน 1 เครื่อง

3. เครื่องรับสง วิทยุชนิดมือถือ VHF/FM 96,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 5 วัตต

(แบบสังเคราะหความถี่ ประเภท 2) 

จํานวน 8 เครื่อง ๆละ 12,000 บาท

4. เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ 100,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

(Automated External Defibrillator) AED 

จํานวน 1 เครื่อง

รวม 4 กิจกรรม       319,000 
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการ  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

จัดซื้อพัสด/ุสรรหาผูขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) สงมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

1. กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 38,600 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ความละเอียด 20 ลานพิเซล

จํานวน 2 ตัวๆ ละ 19,300 บาท

2. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2,400,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,800 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 

แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 2 คัน ๆละ

1,200,000 บาท

3. พัดลม ขนาด 24 นิ้ว 35,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

จํานวน 10 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
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3. แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 56,800 อบจ.ตาก สํานักการชาง

(InKjet Printer) สําหรับกระดาษ

ขนาด A3 จํานวน 8 เครื่อง ๆละ 

7,100 บาท

5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 53,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

LED ขาวดําสําหรับกระดาษ 

ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

6. ระบบกลองวงจรปด(CCTV) ติดตั้ง 400,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

บริเวณสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 

200 ป (สะพานแขวน) 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 1 ชุด 

ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

จัดซื้อพัสด/ุสรรหาผูขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) สงมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

เบิกตัดป

งบประมาณป พ.ศ. 2561

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

จัดซื้อพัสด/ุสรรหาผูขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) สงมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 715,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

แบบขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 คัน

2. รถยนตบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก 3,670,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ขนาดไมนอยกวา 5 ตัน พรอมกระเชา

ซอมไฟฟา จํานวน 1 คัน

3. รถบรรทุกน้ํา จุไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร 2,880,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

พรอมระบบอุปกรณฉีดสงน้ําชนิด 6 ลอ 

จํานวน 1 คัน

4. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ทอดูด-ทอสง 450,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

5. รถบดลอเหล็ก สั่นสะเทือน 3,360,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 1 คัน

6. กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 135,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

32 เทา จํานวน 3 ชุดๆละ 45,000 บาท

7. ไมสตาฟ แบบพับ จํานวน 4 อัน 30,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ๆละ 7,500 บาท 133

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

8. เครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร 60,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

จํานวน 4 เครื่องๆละ 15,000 บาท

9. เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม 50,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

แบบพกพา เปนเครื่องมือหาตําแหนง

พิกัดบนโลก โดยใชสัญญาณจากดาวเทียม

ในระบบ GPS จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 

25,000 บาท

10. เครื่องตรวจคุณภาพสะทอนแสง 900,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ของเครื่องหมายจราจร จํานวน 1 เครื่อง

11. เครื่องเจาะเก็บตัวอยางผิวจราจรคอนกรีต 300,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

และแอสฟลทติกคอนกรีตแบบไฟฟา

จํานวน 1 เครื่อง

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

จัดซื้อพัสด/ุสรรหาผูขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) สงมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

12. หลังคาโครงเหล็กพรอมเบาะนั่งรถบรรทุก 20,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 ชุด

13. ไฟวับวาบหรือทรงแคปซูล ชนิด LED 20,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

กําลังไฟขนาด 3 วัตต ทรงแบน

พรอมกลองเสียง จํานวน 1 ชุด 134

รวม 19 กิจกรรม 15,573,400

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



แบบ ผด.02/1

ลําดับ หนวยงาน

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

1 โครงการจัดใหมีเครื่องใชในการ  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

จัดซื้อพัสด/ุสรรหาผูขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) สงมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

1. เกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง 55,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

จํานวน 10 ชุด ๆละ 5,500 บาท

2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 7,100 อบจ.ตาก สํานักการชาง

(InKjet Printer) สําหรับกระดาษ

ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 

3. ตูลําโพงประชาสัมพันธ 15,000 อบจ.ตาก สํานักการชาง

แบบแขวนผนัง ขนาดกําลังขับ

500 วัตต จํานวน 1 ชุด

รวม 3 กิจกรรม 77,100
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4. แผนงานการพาณิชย

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีครุภัณฑ



ลําดับ หนวยงาน

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

1 การสนับสนุนงานดานวิชาการ  - ใหการสนับสนุนบุคลากร สนับสนุนงาน  - ในพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการชาง   

ดานวิชาการใหแกหนวยงานอื่นๆ ที่ขอรับ

การสนับสนุน ทั้งภายในองคกรเดียวกัน

และ องคกรอื่นๆ เชน การจัดเตรียมงาน

อาคารสถานที่  งานราชพิธี งานรัฐพิธี

งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ 

ราคา รวมเปนคณะกรรมการตางๆ ฯลฯ

2 โครงการสรางสภาพแวดลอมที่ดี  - จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อเปนการปรับปรุง  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ในการทํางาน สถานที่ทํางานใหเกิดความสวยงาม เปน

ระเบียบเรียบรอย และสรางความมีวินัย

1) วางแผนการดําเนินงาน

2) ขออนุมัติโครงการ/แตงตั้งกรรมการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  - แจงทุกสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติ  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ราชการประจําป 2561 พรอมจัดทําคํารับรอง

ประจําป 2562 การปฏิบัติราชการประจําป 2562

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง

ในการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2561 

2) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

ทุกสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 136

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ทีไมไดใชงบประมาณดําเนินการ/งานประจํา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25621 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่ไมใชงบประมาณ/งานประจํา
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4 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  - การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

(LPA) ประจําป 2562 และแบบติดตาม ประจําป 2562 และแบบติดตามผลการปฏิบัติ-

ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ ราชการที่สําคัญ 

1) จังหวัด แจงแบบประเมินประสิทธิภาพของ 

อปท. (LPA) ประจําป 2562 และแบบติดตาม

ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ 

2) แจงทุกสวนราชการรวบรวมขอมูลตามแบบ

ประเมินฯ

3) รวบรวมเอกสารหลักฐาน

4) นําเสนอเอกสารการประเมินฯ ตอ

คณะกรรมการฯ

5) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงผล

คะแนนการประเมินฯ

5 โครงการประเมินคุณธรรมและความ  - เขาประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2562 ประจําป 2562 และแบบติดตามผลการปฏิบัติ-

1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ

2) จัดสงขอมูลบุคลากรและขอมูลผูมีสวนได

สวนเสีย เพื่อทําการประเมิน ITA

3) จัดสงเอกสารตามแบบสํารวจใชหลักฐาน

เชิงประจักษ (Evidence-based) 

4) หนวยงานที่ปรึกษาลงพื้นที่เก็บรวบรวม

ขอมูลจากบุคลากรในสังกัด อบจ.ตาก
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5) สํานักงาน ป.ป.ท. แจงผลคะแนนการ

ประเมินและรับพิจาณาการอุทธรณผลคะแนน

6) สํานักงาน ป.ป.ท.จัดสงผลคะแนนการ

ประเมิน ITA ใหหนวยงานที่เขารับการประเมิน

6 โครงการคัดเลือกรางวัลองคกร  - สมัครเขาคัดเลือกรางวัลองคกรปกครอง  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดาน สวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต

การปองกันการทุจริต ประจําป ประจําป 2562

2562 1) สํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือใหสมัครเขารวม

รับการคัดเลือก ฯ

2) แจงสวนราชการสงเอกสารหลักฐานตามแบบ

ประเมินการคัดเลือกรางวัล อปท.ดีเดน 

3) สงใบสมัครพรอมแนบหลักฐานประกอบการ

สมัครคัดเลือก อปท.ดีเดน 

4) สํานักงาน ป.ป.ช. แจงผลคะแนนการคัดเลือก

รางวัล อปท.ดีเดน

5) รายงานผลคะแนนใหสวนราชการในสังกัด

อบจ.ตาก ทราบ

7 การเขารวมประกวดรางวัล 1) การรับสมัครองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

พระปกเกลา รวมในโครงการ, เขารวมประชุม, รวบรวมเอกสาร

ตามตัวชี้วัดและสงไปยังสถาบันพระปกเกลา

2) การประเมินคุณสมบัติขั้นตนโดยคณะกรรมการ

จากสถาบันพระปกเกลา

3) การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น  โดยการ

ตรวจเยี่ยมองคกรซักถามสนทนากลุมกับประชาชน
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4) คณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกลาลงพื้นที่

รอบสุดทาย และสนับสนุนการประเมินดวยตัวแทน

จาก ป.ป.ช/สตง./กรมสงเสริมกรปกครองทองถิ่น

8 การคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศ  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป เชิญชวนให อปท. สมัครเขารับการคัดเลือก

งบประมาณ พ.ศ. 2561 2) แจงใหทุกสวนราชการจัดทําแบบประเมิน

เกณฑชี้วัดสําหรับการคัดเลือกฯ

3) สงแบบประเมินเกณฑชี้วัดสําหรับการ

คัดเลือกฯและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

4) หากคณะกรรมการฯ สงสัยในเอกสาร

หลักฐานจะสงเจาหนาที่มาตรวจสอบ ณ อปท.

5) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงผล

คะแนนการประเมินฯ

9 การประเมินประสิทธิภาพและ  - เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน

เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจําป รางวัลประจําป 2562 มีดังนี้

2562 (โบนัส) 1) อบจ.ตากไดรับผลคะแนนการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core Team) จาก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในปงบประมาณ 

2561 รวม 4 ดาน คิดเปนรอยละ 83.5

2) จัดจางสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามบัญชี

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ ก.จ.จ. กําหนด

3) จัดทําแบบประเมินฯ เสนอตอ ก.จ.จ.

เพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง

ไปประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมรายงานผล 139
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4) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจายเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

5) จายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

10 การประเมินประสิทธิภาพและ  - เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน

เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจําป รางวัลประจําป 2562 มีดังนี้

2562 (โบนัส) 1) ตองไดรับผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน

การปฏิบัติราชการ (Core Team) จากกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ในปงบประมาณ 

2561 ทุกดาน ๆ ไมต่ํากวารอยละ 60

2) ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอ

ขอรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

ตอ ก.จ.จ. ภายในเดือนกันยายนของทุกป

3) เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับ

นโยบายหรือยุทธศาสตรของจังหวัด จํานวน

1 โครงการ ตามมิติดานประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 ตอ ก.จ.จ. 

4) เสนอโครงการ/กิจกรรมดีเดนหรือมีความ

สําคัญ จํานวน 1 โครงการ ตามมิติดาน

คุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดที่ 4 ตอ ก.จ.จ.

5) เสนอบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ให ก.จ.จ.ตาก คัดเลือกและขึ้นบัญชี

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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11 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ  - ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวย  - อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ราชการ พ.ศ. 2558

ประจําป 2562 1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ฯ

2) ประชุมคณะทํางาน ฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุง

คูมือประชาชน

3) จัดทําคูมือประชาชน

4) ประกาศและเผยแพรคูมือประชาชนให

ประชาชนและหนวยงานตางๆทราบ

5) รายงานผลการดําเนินงานตาม พรบ.อํานวย

ความสะดวก ฯ เปนประจําทุกเดือน

12 โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากร  - จัดหลักสูตรการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.

และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สอดแทรก

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไปกับการอบรมของทุกสวนราชการทั้งบุคลากร

ประจําป 2562 ในหนวยงานและประชาชนทั่วไป

1) ขออนุมัติโครงการ

2) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เก็บหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

5) รายงานผลการดําเนินงาน

13 โครงการศูนยบริการขอมูลขาวสาร  - จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตาม

ของทางราชการ อบจ.ตาก มาตรา 9 สําหรับไวใหประชาชนเขาตรวจดูได

ประจําป 2562 1) จัดทําคําสั่งจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร

และสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
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2) จัดทําแบบฟอรมและตัวอยาง ปายรายการ

3) รวบรวมเอกสารตามมาตรา 9

4) ใหบริการประชาชนผูมาขอรับบริการ

5) จัดเก็บสถิติผูมารับบริการ และสรุปผลเสนอ

ผูบริหาร

14 โครงการอํานวยความสะดวกใหแก  - จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกประชาชน

ประชาชน ณ สํานักงาน อบจ.ตาก ที่มาติดตอราชการกับ อบจ.ตาก

ประจําป 2562 1) จัดทําคําสั่งการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนที่มาติดตอราชการกับ อบจ.ตาก

2) จัดเกาอี้รองรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ

3) จัดใหมีปายบอกทาง/แผนผังกําหนด

ผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนที่ชัดเจน

4) จัดใหมีแบบคํารองพรอมตัวอยางตาง ๆ

5) จัดใหมีจุดประชาสัมพันธและมีเจาหนาที่ประจํา

5) จัดใหมีบริการลวงเวลา/พักเที่ยง หรือ

วันหยุดราชการ

6) จัดใหมีการอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูพิการหรือคนชรา

7) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ต เชน จัดมุม

อินเตอรเน็ตจัดบริการ wifi แกประชาชน ฯลฯ

8) จัดใหมีจุดบริการน้ําดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชน

9) จัดใหมีหองน้ําสะอาดรองรับบริการประชาชน

10) จัดเก็บสถิติผูมารับบริการ และสรุปผลเสนอ

ผูบริหาร
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15 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธทาง  - จัดทําขอมูลเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ

เว็บไซด www.takpao.go.th ทางเว็บไซด ดังนี้

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเผยแพร

ประชาสัมพันธทางเว็บไซด อบจ.ตาก

2) แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 ป 

3) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

4) แผนการดําเนินงาน

5) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป

6) รายงานการประชุมสภาทองถิ่น

7) ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

8) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

9) สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

10) แผนอัตรากําลัง 3 ป

11) แผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป

12) ขอมูลขาวสารการปฏิบัติราชการ

13) รับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ

10) จัดเก็บสถิติผูมารับบริการ และสรุปผลเสนอ

ผูบริหาร

16 การเรงรัดและงานจัดเก็บรายได  - สํารวจและคัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑ  - อบจ.ตาก กองคลัง

คาธรรมเนียมโรงแรม    เสียภาษีในปงบประมาณ

 - สํารวจและเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

 - ประชาสัมพันธขั้นตอนและ   

วิธีการเสียภาษีฯ

 - รับชําระคาภาษีฯ   

143

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25621 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่ไมใชงบประมาณ/งานประจํา



ลําดับ หนวยงาน

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

 - สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน 

 - ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษีฯ 

17 การบันทึกขอมูลงบประมาณรายได  - ทําการบันทึกขอมูลงบประมาณรายได  - อบจ.ตาก กองคลัง   

ดวยระบบบัญชีของ อปท. (e-laas) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

18 การจัดเก็บเงินรายไดจากการใช  - รับชําระคาบริการสถานีขนสงผูโดยสารฯ  - อบจ.ตาก กองคลัง   

บริการสระวายน้ํา สนามกีฬา  และนําสงเงินรายไดประจําวัน 

อบจ.ตาก

19 การจัดเก็บเงินรายไดจากการใช  - รับชําระคาบริการสถานีขนสงผูโดยสารฯ  - อบจ.ตาก กองคลัง   

บริการศูนยออกกําลังกาย  และนําสงเงินรายไดประจําวัน 

สนามกีฬา อบจ.ตาก

20 การจัดเก็บเงินรายไดจากการ  - รับชําระคาบริการสถานีขนสงผูโดยสารฯ  - อบจ.ตาก กองคลัง   

ใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารฯ และนําสงเงินรายไดประจําวัน 

21 การจัดเก็บเงินรายไดจากการเชา  - รับชําระคาเชาพื้นที่จําหนายสินคา  - อบจ.ตาก กองคลัง   

พื้นที่จําหนายสินคา  หองสุขาและ หองสุขา และการเชาพื้นที่ติดตั้งปายสื่อ

การเชาพื้นที่ติดตั้งปายสื่อโฆษณาฯ โฆษณาฯในบริการสถานีขนสงผูโดยสารฯ 

ในบริการสถานีขนสงผูโดยสารฯ และนําสงรายได ประจําเดือน

22 การจัดเก็บเงินรายไดจากการเชา  - รับชําระคาเชาพื้นที่จุดชมวิวดอยมูเซอ  - อบจ.ตาก กองคลัง   

พื้นที่จุดชมวิวดอยมูเซอ    และนําสงรายได ประจําเดือน 

23 การจัดเก็บเงินรายไดจาก  - รับชําระคาภาษีจากสถานคาปลีกยาสูบ  - อบจ.ตาก   

สถานคาปลีกยาสูบ

24 การจัดเก็บเงินรายไดเบ็ดเตล็ด  - ทําการบันทึกขอมูลเงินรายไดเบ็ดเตล็ด  - อบจ.ตาก กองคลัง   

ดวยระบบบัญชีของ อปท. (e-laas)    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

25 การบันทึกขอมูลดวยระบบบัญชี  - เงินเดือน เงินบํานาญ ของขาราชการ  - อบจ.ตาก กองคลัง   

ของ อปท. (e-laas)   และขาราชการถายโอน
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26 การเบิกจายเงินตามงบประมาณ  - ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน  - อบจ.ตาก กองคลัง   

และนอกงบประมาณ ทุกประเภท ตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ

ของสํานักปลัดฯ กองแผนและงบประมาณ

กองกิจการสภาฯ กองคลัง กองชาง

กองการศึกษาฯ และหนวยตรวจสอบภายใน

27  การบันทึกขอมูลดวยระบบบัญชี   บันทึกขอมูลเกี่ยวกับรายรับทุกประเภท  - อบจ.ตาก กองคลัง   

ของ อปท. (e-laas)   ของ อบจ.ทุกประเภท

28 การจัดทํารายการทางบัญชี  - ปรับปรุงรายการบัญชีตางๆ  , จัดทํา  - อบจ.ตาก กองคลัง   

ใบผานรายการทั่วไป  

 - การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ    

สมุดเงินสดจาย ทะเบียนรายรับ

 '- จัดทํารายงานการเงินที่ตองจัดทํา   

เปนประจําเดือน พรอมทั้งรายงาน

ใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

 '- จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และรายงาน อบจ.ตาก กองคลัง

ตางๆที่ตองจัดทําเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน

และฐานะการเงินในสวนที่เกี่ยวของ

 '- จัดทําทะเบียนคุมรายได-คาใชจายทุกประเภท   

29 จัดทําทะเบียนคุมเงินสะสม   '- แสดงรายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจาง  - อบจ.ตาก กองคลัง   

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ที่จายขาดจากเงินสะสมทุกประเภท

 '- แสดงรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม   

 และการสงใชเงินยืมเงินสะสม
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30 การคืนเงินหลักประกันสัญญา  '- ตรวจสอบสัญญาซื้อ-สัญญาจาง จากนั้น  - อบจ.ตาก กองคลัง   

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพการ

ชํารุดบกพรอง

 '- กรรมการตรวจสอบและรายงานผล   

การตรวจสภาพ

 '- ทําการคืนหลักประกันสัญญา   

31 การควบคุมภายในกองคลัง  '- ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ  - อบจ.ตาก กองคลัง

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน

 '- การประเมินความเสี่ยงใหม(กองคลัง)

 '- รายงานผลการประเมินองคประกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน(กองคลัง)

 '- สรุปผลการประเมินองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน(กองคลัง)

 '- แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

32 การบันทึกขอมูลการดําเนินงาน  '- บันทึกลงนามสัญญาตามโครงการ  - อบจ.ตาก กองคลัง   

ตามระบบสารสนเทศการบริหาร ที่ไดมีการจัดซื้อ-จัดจาง

จัดการเพื่อการวางแผนและ  '- บันทึกเบิกจายเงินตามโครงการที่ได   

ประเมินผลการใชจายงบประมาณ มีการจัดซื้อ-จัดจาง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  '- บันทึกรายไดและรายจายประจําเดือน   

 (e-Plan) ของ อบจ.
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33 การบันทึกขอมูลระบบ E-LAAS  '- ปรับปรุงบัญชีในระบบทุกกรณี รวมถึง  - อบจ.ตาก กองคลัง   

ปดบัญชีในระบบ

 '- จัดทําฎีกาที่ไมไดมีการจัดซื้อ-จัดจาง   

ในระบบ

 '- จัดทําฎีกาคืนเงินประกันสัญญา , ฎีกา   

คางจาย , ฎีกาภาษี , รายงานจัดทําเช็ค

(รายการเกิดขึ้นกอนเขาสูระบบ E-LAAS)

 '- จัดทําทะเบียบคุมรายได - คาใชจาย   

ทุกประเภท

34 งานดานวิชาการตาง ๆ  '- การรวบรวมขอมูล GPP  - อบจ.ตาก กองคลัง   

(Gross Provincial Product)

 '- ระบบฐานขอมูลการคลังและเศรษฐกิจ   

จังหวัด

 '- รวบรวมขอมูลรายงานทางการเงินของ   

อบจ.ใหแกสวนราชการที่รองขอ

35 การบันทึกขอมูล e - plan  - ทําการบันทึกขอมูลแผนพัฒนาทองถิ่น  - อบจ.ตาก กองแผนและ

สี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/ งบประมาณ

เปลี่ยนแปลง ในระบบ e - plan

36 การรายงานผลตามรัฐธรรมนูญ  - ทําการรายงานผลตามรัฐธรรมนูญ  - อบจ.ตาก กองแผนและ

ป 2561 งบประมาณ
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37 การจัดทํางบประมาณรายจาย 1) จัดทําบันทึกแจงกองคลังจัดทําประมาณ  - อบจ.ตาก กองแผนและ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 การรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ

รายรับจริง - รายจายจริง ป พ.ศ. 2561

เงินสะสมที่เก็บรักษาไวจังหวัด

เงินสะสมเก็บไวที่กองทุนเงินสะสม

หนี้ที่ตองชําระ

2) แจงสวนราชการในสังกัด จัดทําสถิติ

การใชจายเงินงบประมาณ ประจําป

พ.ศ.2561 และ 2562 เฉพาะหกเดือนแรก

และคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป

พ.ศ.2563 พรอมรายละเอียดโครงการ

โครงการที่สวนราชการอื่น อปท.

หรือหนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

3) สรุป รวบรวม และประชุมพิจารณา

ตรวจสอบวิเคราะห แกไข งบประมาณ

และเสนอตอผูบริหารอนุมัติใหตั้งเปน

งบประมาณฯ

4) จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

การตั้งงบประมาณ เพื่อพิจารณาโครงการ

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ

และเสนอความเห็นตอ นายก อบจ.

5) จัดทําบัญชีโครงการสนับสนุน

งบประมาณใหแกหนวยงานตางๆ

และหนังสือเสนอตอคณะอนุกรรมการ

การกระจายอํานาจฯ ระดับจังหวัด 148
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6) จัดทํารางขอบัญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอตอ

ผูบริหารพิจารณา และเสนอตอสภา อบจ.

7) สภา อบจ. ประชุมพิจารณา

รางขอบัญญัติฯ

8) สภา อบจ. สงรางขอบัญญัติฯ

ใหความเห็นชอบ แลวใหผูวาราชการ

จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ

9) ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

หากเห็นชอบจึงสงใหนายก อบจ.

ลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไปฯ

10) ผูบริหารลงนามใชบังคับเปน 15

ขอบัญญัติฯ และประกาศใช

11) แจงกองคลังจัดหาผูรับจางทํารูปเลม 15

สําเนาขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอตอ

12) จัดสงสําเนาขอบัญญัติฯ ให

ผูวาราชการจังหวัด อธิบดีกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น สวนราชการใน

สังกัด ส.อบจ. และเผยแพรใหประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

13) รายงานการตั้งงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุน (แบบ อปท.1) ใหสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดินจังหวัดตาก ภายใน
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38 การควบคุมการโอนและแกไข 1) จัดทําทะเบียนการตั้งงบประมาณ  - อบจ.ตาก กองแผนและ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2) บันทึกขอมูลการโอนลดโอนเพิ่ม งบประมาณ   

รายจายประจําปงบประมาณ แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย

พ.ศ.2562 การโอนแกไขและ 3) ควบคุมการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง   

งบประมาณฯ

4) สรุปผลการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ..ศ.2562 รายงานคณะผูบริหาร อบจ.

39 การบันทึกขอมูลงบประมาณ 1) ทําการบันทึกขอมูลงบประมาณ  - อบจ.ตาก กองแผนและ

รายจายประจําปงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ งบประมาณ

พ.ศ.2562 การโอนแกไขและ พ.ศ.2562 พรอมรายละเอียดโครงการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณดวย 2) บันทึกการโอนแกไขและเปลี่ยนแปลง   

ระบบบัญชีของ อปท.(e-laas) งบประมาณ

40 งานการสนับสนุนงบประมาณ 1) รวบรวมหนังสือ/โครงการขอรับการ  - อบจ.ตาก กองแผนและ   

ให อปท.อื่น สวนราชการ หรือ สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ งบประมาณ

หนวยงานอื่นของรัฐ 2) ตรวจสอบรายละเอียดการสนับสนุน   

วงเงินงบประมาณที่สามารถใหการ

สนับสนุนไดตามกฎหมายกําหนด 

3) จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง   

การตั้งงบประมาณ เพื่อพิจารณาโครงการ

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ

และเสนอความเห็นตอ นายก อบจ.

4) จัดทําบัญชีโครงการสนับสนุนงบประมาณ   

ใหแกหนวยงานตางๆและหนังสือเสนอตอ

คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจฯ ระดับจังหวัด 150
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5) แจงมติของคณะกรรมการการกระจาย   

อํานาจฯ ระดับจังหวัด ใหสวนราชการ

ที่เกี่ยวของทราบ

6) สรุปโครงการ/งบประมาณที่ไดใหการ

สนับสนุน อปท.อื่น สวนราชการ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐรายงานผูบริหาร อบจ.

41 งานประชาสัมพันธสินคา  - สงขอมูลประชาสัมพันธสินคาเกษตร  - อบจ.ตาก กองแผนและ   

เกษตร ผลิตภัณฑชุมชน สินคา ผลิตภัณฑชุมชน สินคา OTOP ทาง งบประมาณ

OTOP ชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน 

แผนพับ วารสารหนังสือพิมพ วิทยุ

เวปไซด เปนตน

42 งานประชาสัมพันธใหความรู  - สงขอมูลประชาสัมพันธการใหความรู  - อบจ.ตาก กองแผนและ   

ดานอาชีพ และระบบเศรษฐกิจ ชองทางการประชาสัมพันธตางๆ งบประมาณ

ในระดับครอบครัว ชุมชน เชน แผนพับ วารสาร หนังสือพิมพ

การเตรียมตัวเขาสูประชาคม วิทยุ เวปไซด เปนตน

เศรษฐกิจอาเซียน AEC

43 โครงการควบคุมมาตรฐาน  - รวบรวมขอมูลสําหรับการจัดทํารายงาน  - อบจ.ตาก หนวย

ควบคุมภายใน อบจ.ตาก การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะ ตรวจสอบ

กรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ ภายใน

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

(ขอ 6) พ.ศ.2555

 - จัดทํารายงานควบคุมภายใน ตาม

ระเบียบฯ ขอ 6 และรายงานผลให

คณะกรรมการฯ และผูกํากับดูแลทราบ
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 - ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี

เอกสารการเบิกจายเงินทุกประเภท

 - ตรวจสอบดานการเงิน การคลัง และ

การบัญชี

 - ตรวจสอบเงินยืมและการสงใชเงินยืม

 - ตรวจสอบการบริหารจัดการพัสดุ

 - ตรวจสอบยานพาหนะ การสั่งจายน้ํามัน

เชื้อเพลิง การซอมบํารุง ดูแลรักษา

44 ชี้แจงตอบขอทักทวง  - ชี้แจงตอบขอทักทวงของสํานักงาน  - อบจ.ตาก หนวย   

ของสํานักงานตรวจเงิน ตรวจเงินแผนดิน ตรวจสอบ

แผนดิน ภูมิภาคที่ 10 ภายใน

45 งานสรรหาพนักงานจาง 1. ประกาศรับสมัคร  - อบจ.ตาก กองการ

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ เจาหนาที่

3. ประชุมพิจารณาคุณสมบัติฯ

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ภาค ก / ข

5. สอบ  ภาค ก/ ข

6. กรรมการตรวจขอสอบ ภาค  ก / ข

7. ประกาศรายชื่อผูสอบผาน ภาค ก / ข

8. สอบภาค  ค

9. ประกาศผล

10. บรรจุและแตงตั้ง
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46 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 1. ประกาศหลักเกณฑฯ/คําสั่งแตงตั้งกรรมการฯ  - อบจ.ตาก กองการ

และลูกจาง อบจ.ตาก 2. เจาหนาที่เสนอแฟมทําขั้นฯ เจาหนาที่

ประจําปงบประมาณ 2562 3. กองการเจาหนาที่สงแบบให ผอ.

จํานวน 2 ครั้ง 4. สงแบบประเมินคืนกองการ จนท.

5. สงวันลา

6. จัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

47 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ประกาศหลักเกณฑฯ/คําสั่งแตงตั้งกรรมการฯ  - อบจ.ตาก กองการ

ของพนักงานจางสังกัด อบจ.ตาก 2. เจาหนาที่เสนอแฟมแจงเวียน เจาหนาที่

ประจําปงบประมาณ 2562 3. กองการเจาหนาที่สงแบบให ผอ.

จํานวน 2 ครั้ง 4. สงแบบประเมินคืนกองการ จนท.

5. สงวันลา

6. จัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

48 งานตอสัญญาจาง (ตอ) 1. รวบรวมเอกสารการตอสัญญาจาง  - อบจ.ตาก กองการ

พนักงานจางตามภารกิจ 2. จัดทําสัญญาจาง และหนังสือค้ําประกัน เจาหนาที่

และพนักงานจางทั่วไป 3. เสนอตอนายกฯ  

49 งานปรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 1. เลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนคาตอบแทน  - อบจ.ตาก กองการ

ชั่วคราว ขาราชการและ 2. เลื่อนระดับ เจาหนาที่   

พนักงานจาง

50 งานเลื่อนระดับขาราชการ อบจ. 1. ตรวจสอบขอมูล  - อบจ.ตาก กองการ   

สายปฏิบัติ ประเภททั่วไป 2. เสนอแฟมตอประธานฯ พิจารณาผลงานฯ เจาหนาที่   

และประเภทวิชาการ 3. เสนอแฟมตอนายกฯ เพื่อเสนอเขาประชุม   

ก.จ.จ.ตาก พิจารณา

4. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง   
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51 งานบันทึกทะเบียนประวัติ 1. บันทึกขอมูลประวัติ ขรก.ใหม  - อบจ.ตาก กองการ   

ก.พ. 7 ลงในฐานขอมูล 2. ปรับปรุงแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน เจาหนาที่   

คอมพิวเตอร และบันทึกดวยมือ

52 งานจัดทําบัตรประจําตัว 1. รวบรวมเอกสาร  - อบจ.ตาก กองการ   

ขาราชการ อบจ. 2. จัดทําแฟมเสนอนายกฯ เจาหนาที่   

3. แจงผูประสงคจัดทําบัตรมารับบัตร   

53 งานพัฒนาบุคลากร 1. บันทึกแจงประชาสัมพันธแตละกอง เกี่ยวกับ  - อบจ.ตาก กองการ   

(สงบุคลากรรวมฝกอบรม โครงการฝกอบรมที่เกี่ยวของแตละงาน เจาหนาที่

สัมมนา) 2. บันทึกเสนอผูประสงคเขารวมฝกอบรม   

3. แจงหนวยงานตนสังกัดที่จัดทําโครงการ   

54 งานประชุม ก.จ.จ.ตาก 1. ผูที่จะเสนอเรื่องเขา ก.จ.จ. ตองสงเรื่องให  - อบจ.ตาก กองการ   

ฝายเลขานุการฯ นําเรื่องเสนอ ก.จ.จ. เจาหนาที่

(ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน)

2. เสนอเรื่องใหประธาน ก.จ.จ. พิจารณา   

กําหนดวันประชุม 

(ภายในวันที่ 1-9 ของทุกเดือน)

3. จัดทําเอกสาร/สงวาระการประชุมให   

คณะกรรมการฯ กอนการประชุม 5 วัน

(ภายในวันที่ 11-20 ของทุกเดือน)

4. ประชุม ก.จ.จ.ตาก   

(ภายในวันที่ 20-30 ของทุกเดือน)

55 งานเสนอขอพระราชทาน 1. สํารวจรายชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติ  - อบจ.ตาก กองการ

เครื่องราชฯ ประจําป 2562 2. บันทึกเสนอนายกฯ และแจงทองถิ่น เจาหนาที่

รวม 55 โครงการ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25621 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่ไมใชงบประมาณ/งานประจํา
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