
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เร่ือง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

เพ่ิมเติม (คร้ังที่ 2)   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

******************************* 
 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕61 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กลาวคือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดตากรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก หนวยราชการ สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก แลวจัดทําเปนราง
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 
4 ตุลาคม ๒๕61 และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ       
รางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 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. ๒๕61 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ทั้งน้ีมีผลบังคับใชตั้งแต  วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

 
 (นายณัฐวุฒิ    ทวีเกื้อกลูกิจ) 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

 

 



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2)  สารบัญ 

สารบัญ 
         หนา 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม        1-51 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2)     1 

บัญชีสรุปการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2)        2 

(แยกเปนรายไตรมาส) 

บัญชีสรุปการเบิกจายงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2)      3 

(แยกเปนรายไตรมาส)   

คําช้ีแจงในการใชสัญลักษณกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน        4 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 2)     5-8 

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชวีิต        5-6 

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการทีด่ี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย       7 

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม        8 
 



งบประมาณ คิดเปนรอยละของ หนวยดําเนินการ

โครงการ กิจกรรม ของโครงการ ของกิจกรรม ป  2561 งบประมาณทั้งหมด

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 3 25.00 42.86 450,000 25.61 กองแผนและงบประมาณ

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1 25.00 14.29 370,000 21.05 กองการศึกษาฯ

รวม 2 4 50.00 57.14 820,000 46.66

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ 

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 2 25.00 28.57 437,450 24.89 กองกิจการสภาฯ

รวม 1 2 25.00 28.57 437,450 24.89

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานการเกษตร 1 1 25.00 14.29 500,000 28.45 กองแผนและงบประมาณ

รวม 1 1 25.00 14.29 500,000 28.45

รวมทั้งสิ้น 4 7 100.00 100.00 1,757,450 100.00

1

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

จํานวน คิดเปนรอยละ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด

 (ต.ค. - ธ.ค. 2560)  (ม.ค. - มี.ค. 2561)  (เม.ย. - มิ.ย. 2561)  (ก.ค. - ก.ย. 2561)  4 ไตรมาส

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 0 0 0 4 4

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 0 0 2 0 2

และการรักษาความสงบเรียบรอย

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 1 1

และสิ่งแวดลอม

รวม 0 0 2 5 7

          ** หมายเหตุ : 

                                ในแตละโครงการมีกิจกรรมที่ดําเนินการมากกวา 1 กิจกรรม

2

บัญชีสรุปการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

แยกเปนรายไตรมาส

ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) บัญชีสรุปการดําเนินงาน แยกเปนรายไตรมาส



กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 0 0 0 0 0 0 4 820,000 4 820,000

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 0 0 0 0 2 437,450 0 0 2 437,450

และการรักษาความสงบเรียบรอย

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 0 0 0 1 500,000 1 500,000

และสิ่งแวดลอม

รวม 0 0 0 0 2 437,450 5 1,320,000 7 1,757,450

          ** หมายเหตุ : 

                                ในแตละโครงการมีกิจกรรมที่ดําเนินการมากกวา 1 กิจกรรม

3

บัญชีสรุปการเบิกจายงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

แยกเปนรายไตรมาส

 (ต.ค. - ธ.ค. 2560)  (ม.ค. - มี.ค. 2561)  (เม.ย. - มิ.ย. 2561)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด

ยุทธศาสตร  (ก.ค. - ก.ย. 2561)  4 ไตรมาส

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 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

4

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ในการใชสัญลักษณกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คําชี้แจง



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 โครงการพัฒนาศักยภาพและ  - ประชาชน เยาวชน ผูประกอบการ 450,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

สงเสริมการประกอบอาชีพ สวนราชการ และผูบริหารจัดการตลาด งบประมาณ

ตามแนวทางประชารัฐ ประชารัฐ (CMO) 

จํานวน 280 คน 3 รุน รุน 1-3

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

5

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



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 โครงการจัดทําหองประวัติศาสตร  - จัดทําหนังสือจดหมายเหตุ 370,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ประวัติศาสตรเฉพาะเรื่องงาน งบประมาณ

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ของจังหวัดตาก

เลมใหญ จํานวน 2 เลม

เลมเล็ก จํานวน 1,000 เลม

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจงกองคลัง

จัดจางพัสด/ุสรรหาผูรับจาง

2) ลงนามในสัญญาจาง

3) สงมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

6

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต



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 โครงการสงเสริมปองกันและแกไข 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนํา 437,450 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

ปญหายาเสพติด จังหวัดตาก ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ปงบประมาณ 2561 จํานวน 210 คน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE จ.ตาก

จํานวน 300 คน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

437,450 รวมกิจกรรม 16 2 3 2 9 7

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย



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 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนา  - จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต 500,000 ตําบลวังประจบ

ลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแหงความ จํานวน 300 คน อําเภอเมือง จังหวัดตาก

พอเพียง เพื่อประโยชน 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

และความสุขของประชาชน 2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จังหวัดตาก จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

500,000 รวมกิจกรรม 2 0 0 2 0 8

5.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม


	ประกาศแผนดำเนินงาน-2561-เพิ่มเติม-2
	สารบัญ2
	1.บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน-พ.ศ.-2561-ครั้ง-2
	บัญชีสรุป

	2.บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน-พ.ศ.-2561-ครั้ง-2
	บัญชีสรุปการดำเนินงาน รายไตรมาส

	3.บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน-พ.ศ.-2561-ครั้ง-2
	บัญชีสรุปเบิกจ่าย รายไตรมาส

	4.บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน-พ.ศ.-2561-ครั้ง-2
	คำชี้แจง

	5.บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน-พ.ศ.-2561-ครั้ง-2
	2) ด้านคุณภาพชีวิต

	6.บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน-พ.ศ.-2561-ครั้ง-2
	3) ด้านบริหารจัดการ

	7.บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน-พ.ศ.-2561-ครั้ง-2
	5) ด้านทรัพยากรฯ


