
 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนจังหวดัตาก 

เร่ือง  ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   

ขององค
การบริหารส�วนจงัหวัดตาก 

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

  ด�วยองค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก�ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กล�าวคือ 
แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�ายประจําป�   
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค	การบริหารส�วนจังหวัดตากรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก หน�วยราชการ ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการ    
ในพ้ืนท่ีขององค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก แล�วจัดทําเปDนร�างแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/๒๕๕9 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม ๒๕๕9 คณะกรรมการพัฒนาองค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
ได�พิจารณาและมีมติเห็นชอบร�างแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ในคราวประชุม ครั้งท่ี  
5/๒๕๕9 เม่ือวันท่ี 1๙ ตุลาคม ๒๕๕9 
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค	กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๒๖ (๒) จึงขอประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
ขององค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑9  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
 
 

 (นายณัฐวุฒิ    ทวีเก้ือกูลกิจ) 
 นายกองค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

 
 

 
 

 

 



แผนการดําเนินการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  บทนํา 

ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
 แผนการดําเนินงาน จัดทําข้ึนเพ่ือให�เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค'กรปกครองส$วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีกําหนดให�องค'การบริหารส$วนจังหวัดตาก  
จัดทําแผนยุทธศาสตร'การพัฒนา แผนพัฒนาสามป2 และแผนการดําเนินงาน 

 สําหรับแผนการดําเนินงาน เป�นการนําแผนพัฒนาไปดําเนินการในภาคปฏิบัติท่ีแสดง         
ให�เห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี             
ขององค'การบริหารส$วนจังหวัดตาก ประจําป2งบประมาณนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานขององค'การบริหารส$วน
จังหวัดตาก มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความซํ้าซ�อนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการทํางานกับหน$วยงานอ่ืน และการจําแนกรายละเอียดต$างๆของแผนงาน/โครงการ            
โดยโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนการดําเนินงานมาจาก 

1) ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําป2 พ.ศ. 2560 ขององค'การบริหารส$วนจังหวัดตาก 
 2) โครงการ/กิจกรรม ท่ีองค'การบริหารส$วนจังหวัดตาก ดําเนินการเองโดยไม$ใช�งบประมาณ 
 3) โครงการ/กิจกรรม ของส$วนราชการอ่ืนท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ท่ีองค'การบริหาร

ส$วนจังหวัดตากพิจารณาเห็นว$าจะเกิดประโยชน'ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงเป�นเครื่องมือสําคัญในการบริหารของนายกองค'การบริหารส$วน

จังหวัดตาก เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให�เป�นไปอย$างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป�น
เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน  

 

� วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
 1) เพ่ือรวบรวม และแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดของ
องค'การบริหารส$วนจังหวัดตาก ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2) เพ่ือเป�นการประสานแผนงาน/โครงการ ขององค'การบริหารส$วนจังหวัดตาก และส$วน
ราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 3) เพ่ือใช�เป�นแนวทางในการดําเนินงานขององค'การบริหารส$วนจังหวัดตากให�มีความชัดเจน 
 4) เพ่ือให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป2มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  บทนํา 

� ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค'กรปกครองส$วนท�องถ่ิน    
พ.ศ. 2548 ได�กําหนดให�องค'กรปกครองส$วนท�องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค'กรปกครองส$วนท�องถ่ิน หน$วยงานราชการส$วนกลาง ส$วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน$วยงานอ่ืนๆ          
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค'กรปกครองส$วนท�องถ่ิน แล�วจัดทําร$างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
 2) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร$างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน
ประกาศเป�นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ได�ปEดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับต้ังแต$      
วันประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต�องปEดประกาศไว�อย$างน�อยสามสิบวัน 
 

� ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
 1. เป�นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน 
 2. ทําให�สามารถควบคุมการดําเนินงานให�เป�นไปอย$างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. เป�นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล และทําให�การประเมินผล     
มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 4. ทําให�การดําเนินงานขององค'การบริหารส$วนจังหวัดตากมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน เกิดการประสานงานโครงการท่ีมีลักษณะเดียวกันระหว$างองค'การบริหารส$วนจังหวัดตากและ
ส$วนราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวน คิดเป�นรอยละ งบประมาณ คิดเป�นรอยละของ หน�วยดําเนินการ

โครงการ ของโครงการ ป�  2560 งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร)ที่ 1  การพัฒนาดานการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ

1. แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 4 1.79 1,560,000 0.95 กองแผนและงบประมาณ

2. แผนงานการเกษตร 7 3.14 1,274,000 0.78 กองแผนและงบประมาณ

รวม 11 4.93 2,834,000 1.73

ยุทธศาสตร)ที่ 2  การส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 27 12.11 17,400,000 10.57 กองแผนและงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 27 12.11 17,400,000 10.57

ยุทธศาสตร)ที่ 3  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 1.35 2,445,000 1.49 สํานักการช1าง

2. แผนงานเคหะและชุมชน 66 29.60 71,498,000 43.43 สํานักการช1าง

รวม 69 30.94 73,943,000 44.92

ยุทธศาสตร)ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

1. แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 22 9.87 15,000,000 9.11 กองกิจการสภาฯ

2. แผนงานงบกลาง 1 0.45 1,000,000 0.61 กองกิจการสภาฯ

รวม 23 10.31 16,000,000 9.72
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ส�วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร)

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2560  องค)การบริหารส�วนจังหวัดตาก

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



จํานวน คิดเป�นรอยละ งบประมาณ คิดเป�นรอยละของ หน�วยดําเนินการ

โครงการ ของโครงการ ป�  2560 งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร)ที่ 5  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. แผนงานการศึกษา 17 7.62 13,700,000 8.32 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 21 9.42 14,310,000 8.69 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รวม 38 17.04 28,010,000 17.02

ยุทธศาสตร)ที่ 6  การพัฒนาดานการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. แผนงานเคหะและชุมชน 3 1.35 3,150,000 1.91 กองแผนและงบประมาณ

2. แผนงานการเกษตร 6 2.69 3,670,000 2.23 กองแผนและงบประมาณ

รวม 9 4.04 6,820,000 4.14

ยุทธศาสตร)ที่ 7  การพัฒนาดานการบริหาร การเมือง และการมีส�วนร�วม

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 27 12.11 7,490,700 4.55 สํานักปลัดฯ  กองแผนและงบประมาณ,

กองกิจการสภาฯ  กองการเจ�าหน�าที่

กองคลัง  และหน1วยตรวจสอบภายใน

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.45 349,000 0.21

3. แผนงานการศึกษา 1 0.45 96,800 0.06 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4. แผนงานเคหะและชุมชน 4 1.79 6,175,000 3.75 สํานักการช1าง

5. แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 11 4.93 5,045,000 3.06 สํานักปลัดฯ  กองแผนและงบประมาณ,

และกองกิจการสภาฯ

6. แผนงานงบกลาง 1 0.45 313,100 0.19 กองกิจการสภาฯ

7. แผนงานพาณิชย; 1 0.45 136,000 0.08 สํานักการช1าง

รวม 46 20.63 19,605,600 11.91

รวมทั้งสิ้น 223 100.00 164,612,600 100.00
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ยุทธศาสตร)

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด

 (ต.ค. - ธ.ค. 2559)  (ม.ค. - มี.ค. 2560)  (เม.ย. - มิ.ย. 2560)  (ก.ค. - ก.ย. 2560)  4 ไตรมาส

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

ยุทธศาสตร&ที่ 1  การพัฒนาด*านการส+งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 4 4 5 2 15

ยุทธศาสตร&ที่ 2  การส+งเสริมการท+องเที่ยวและกีฬา 19 13 15 5 52

ยุทธศาสตร&ที่ 3  การพัฒนาด*านโครงสร*างพื้นฐาน 69 0 2 0 71

ยุทธศาสตร&ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 12 19 15 1 47

ยุทธศาสตร&ที่ 5  การพัฒนาด*านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 16 29 12 80

ยุทธศาสตร&ที่ 6   การพัฒนาด*านการอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 5 10 4 3 22

ยุทธศาสตร&ที่ 7  การพัฒนาด*านการบริหาร การเมือง และการมีส+วนร+วม 33 22 26 25 106

รวม 165 84 96 48 393

          ** หมายเหตุ : 

                                ในแต�ละโครงการมีกิจกรรมที่ดําเนินการมากกว�า 1 กิจกรรม

5

บัญชีสรุปการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน  ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2560

แยกเปDนรายไตรมาส

ยุทธศาสตร&

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 บัญชีสรุปการดําเนินงาน แยกเป"นรายไตรมาส



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด

 (ต.ค. - ธ.ค. 2559)  (ม.ค. - มี.ค. 2560)  (เม.ย. - มิ.ย. 2560)  (ก.ค. - ก.ย. 2560)  4 ไตรมาส

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

ยุทธศาสตร&ที่ 1  การพัฒนาด*านการส+งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 4 4 5 2 15

ยุทธศาสตร&ที่ 2  การส+งเสริมการท+องเที่ยวและกีฬา 19 13 15 5 52

ยุทธศาสตร&ที่ 3  การพัฒนาด*านโครงสร*างพื้นฐาน 69 0 2 0 71

ยุทธศาสตร&ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 12 19 15 1 47

ยุทธศาสตร&ที่ 5  การพัฒนาด*านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 16 29 12 80

ยุทธศาสตร&ที่ 6   การพัฒนาด*านการอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 5 10 4 3 22

ยุทธศาสตร&ที่ 7  การพัฒนาด*านการบริหาร การเมือง และการมีส+วนร+วม 33 22 26 25 106

รวม 165 84 96 48 393

          ** หมายเหตุ : 

                                ในแต�ละโครงการมีกิจกรรมที่ดําเนินการมากกว�า 1 กิจกรรม

5

บัญชีสรุปการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน  ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2560

แยกเปDนรายไตรมาส

ยุทธศาสตร&

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 บัญชีสรุปการดําเนินงาน แยกเป"นรายไตรมาส



กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ

ยุทธศาสตร�ที่ 1  การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 4 555,000 3 1,070,000 6 1,015,000 2 194,000 15 2,834,000

ยุทธศาสตร�ที่ 2  การส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา 8 6,212,500 19 5,380,500 18 5,058,500 7 748,500 52 17,400,000

ยุทธศาสตร�ที่ 3  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 2 3,420,000 49 42,327,000 19 24,996,000 1 3,200,000 71 73,943,000

ยุทธศาสตร�ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 9 3,594,950 18 7,635,850 16 4,279,200 4 490,000 47 16,000,000

ยุทธศาสตร�ที่ 5  การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 2,303,000 30 21,121,800 24 2,063,000 19 2,522,200 80 28,010,000

ยุทธศาสตร�ที่ 6   การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2 2,320,000 9 2,390,000 7 1,350,000 4 760,000 22 6,820,000

ยุทธศาสตร�ที่ 7  การพัฒนาด�านการบริหาร การเมือง และการมีส�วนร�วม 28 7,077,990 24 3,631,590 18 2,792,490 36 6,103,530 106 19,605,600

รวม 60 25,483,440 152 83,556,740 108 41,554,190 73 14,018,230 393 164,612,600

          ** หมายเหตุ : 

                                ในแต�ละโครงการมีกิจกรรมที่ดําเนินการมากกว�า 1 กิจกรรม

6

บัญชีสรุปการเบิกจ�ายงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2560

แยกเปAนรายไตรมาส

 (ต.ค. - ธ.ค. 2559)  (ม.ค. - มี.ค. 2560)  (เม.ย. - มิ.ย. 2560)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด

ยุทธศาสตร�  (ก.ค. - ก.ย. 2560)  4 ไตรมาส

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 บัญชีสรุปการเบิกจ ายงบประมาณ แยกเป"นรายไตรมาส



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 หมายถึง วันที่ 1-15 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ในการใช+สัญลักษณ/กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน

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

คําชี้แจง



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการส	งเสริมการดําเนินชีวิต 1. จัดฝ�กอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับหลัก 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค-การบริหารส	วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร-การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาด1านการส	งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
1. แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ. 2560

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559

จํานวน 200 คน

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ�กอบรม/กิจกรรม 

4) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืมฯ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2. จัดกิจกรรมส	งเสริมการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 ครั้ง 

จํานวน 300 คน

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

8

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 1



ลําดับ หน	วยงาน

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) ดําเนินการจัดกิจกรรม 

4) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืมฯ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2 โครงการสร�างงานสร�างอาชีพเพื่อ จัดฝ�กอบรม/สัมมนาส	งเสริมการสร�างงาน 510,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร�างอาชีพ  จํานวน 400 คน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

(AEC) จํานวน 3 รุ	น

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

พ.ศ. 2560
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ�กอบรม/จัดกิจกรรม

4) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

3 โครงการส	งเสริมการพัฒนา จัดฝ�กอบรม/สัมมนาส	งเสริมการพัฒนา 300,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

เครือข	ายกลุ	มอาชีพในภาค เครือข	ายกลุ	มอาชีพในภาคการเกษตร งบ อบจ.ตาก และจังหวัดระยอง งบประมาณ

การเกษตรจังหวัดตาก จํานวน 90 คน

โดยดําเนินการ

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ�กอบรม

4) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

9

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 1



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการฝ�กอบรมการทําอาหาร  - จัดฝ�กอบรมให�ความรู� และศึกษาดูงาน 550,000 อําภอแม	ระมาด กองแผนและ

สําหรับโคขุน จํานวน 90 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก งบประมาณ

โดยดําเนินการ และจังหวัดสกลนคร

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ�กอบรม

4) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
สถานที่ดําเนินการงบประมาณโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

1,560,000 1 2 4 1 10

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 1



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการส	งเสริมการปลูก  - จัดฝ�กอบรม/ศึกษาดูงาน/สนับสนุน 350,000 ศึกษาดูงานภาคเหนือ กองแผนและ

พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ปGจจัยการผลิต/บรรจุภัณฑI จํานวน 90 คน งบ อบจ.ตาก ในพื้นที่จังหวัดตาก งบประมาณ

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ�กอบรม/จัดกิจกรรม 

4) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืมฯ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2. แผนงานการเกษตร

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2 โครงการภูมิปGญญาไทย  - จัดฝ�กอบรม จํานวน 100 คน 300,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ทํานา 1 ไร	 ได�เงิน 1 แสนบาทฯ และสนับสนุนการจัดทําแปลงนา งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

จํานวน 20 แปลง

 - สนับสนุนเครื่องจักรกลพร�อมค	าน้ํามัน

เชื้อเพลิงในการขนย�ายเพื่อปรับพื้นที่แปลงนา

 - สนับสนุนปGจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณI 

เมล็ดพันธุI พันธุIสัตวIต	างๆ

 - จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร	 

จํานวน 2,000 เล	ม

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/

11

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 1



ลําดับ หน	วยงาน

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) ดําเนินการจัดฝ�กอบรม/สนับสนุน

ปGจจัยการผลิต

4) จัดทําแปลงนาโดยสนับสนุนเครื่อง

จักรกลพร�อมค	าน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนย�าย

5) ติดตามนิเทศแปลงนา

6) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืม

7) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

3 โครงการส	งเสริมการผลิต  - จัดฝ�กอบรมส	งเสริมการผลิตปุOยอินทรียI 150,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ปุOยอินทรียIเพื่อการเกษตรยั่งยืน เพื่อการเกษตรยั่งยืน จํานวน 100  คน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560

งบประมาณ
พ.ศ. 2559

สถานที่ดําเนินการ

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ�กอบรม/จัดกิจกรรม

4) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืมฯ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

12

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 1



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการสนับสนุนการจัดงาน  - สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอพบพระ 150,000 อําเภอพบพระ กองแผนและ

วันเกษตรพบพระ จัดงานวันเกษตรพบพระ งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก งบประมาณ

ผู�ร	วมกิจกรรม จํานวน  2,000 คน

1) แจ�งการสนับสนุนงบประมาณ

ให�อําเภอพบพระทราบ 

2) อําเภอพบพระทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พร�อมแต	งตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ	ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

5 โครงการประกวดศูนยIบริการ  - สนับสนุนเงินรางวัลการประกวด 24,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

และถ	ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยIบริการและถ	ายทอดเทคโนโลยี งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ประจําตําบล การเกษตรประจําตําบล

1) แจ�งการสนับสนุนงบประมาณ

ให�สํานักงานเกษตรทราบ 

2) สํานักงานเกษตรฯทําหนังสือขอรับ

เงินอุดหนุน พร�อมแต	งตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ	ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

13

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 1



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการส	งเสริมการเลี้ยงโคขุน  - จัดฝ�กอบรมให�ความรู�และศึกษาดูงาน 100,000 อําเภอเมืองตาก กองแผนและ

จํานวน 150 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก งบประมาณ

โดยดําเนินการ

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ�กอบรม/จัดกิจกรรม

4) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

7 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟรI  - จัดกิจกรรมเผยแพร	ความรู�การสาธิต 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ด�านการเกษตรและจัดประกวดการแปรรูป งบ อบจ.ตาก อําเภอวังเจ�า งบประมาณ

ผลผลิตทางการเกษตร

ผู�เข�าร	วมกจกรรม จํานวน 2,000 คน

โดยดําเนินการ

1) ประสานหน	วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) การเบิกจ	ายเงิน / ส	งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

1,274,000    3 2 1 1 14
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ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 2 การส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ หน�วยงาน

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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�  - สนับสนุนเทศบาลเมืองตากปรับปรุง 1,425,000 บริเวณริมแม$น้ําป'ง กองแผนและ

สถานที่ท$องเที่ยวริมแม$น้ําป'ง ภูมิทัศน�สถานที่ท$องเที่ยวริมแม$น้ําป'ง งบ อบจ.ตาก เขตเทศบาลเมืองตาก งบประมาณ

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก

1) แจ4งการสนับสนุนงบประมาณ

ให4เทศบาลเมืองตากทราบ 

2) เทศบาลเมืองตากทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พร4อมแต$งตั้งกรรมการมารับ

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

อุดหนุน พร4อมแต$งตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน  

3) ขออนุมัติเบิกจ$ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

2 โครงการประชาสัมพันธ�  - ประชาสัมพันธ�การท$องเที่ยวจังหวัดตาก

การท$องเที่ยวจังหวัดตาก 1. จัดจ3างทําแผ�นพับ คู�มือ ปฏิทิน แผนที่ 500,000 จังหวัดตาก กองแผนและ

ข3อมูลแหล�งท�องเที่ยว และข3อมูลอื่นๆ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ที่เกี่ยวข3อง จํานวน 5,000 เล�ม

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ4าง (30วัน)

2) สรรหาผู4รับจ4าง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ4าง (15 วัน)

4) ดําเนินการจัดทํา (150 วัน)

5) ตรวจรับการจ4าง/เบิกจ$ายเงิน (15 วัน)

15
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ลําดับ หน�วยงาน

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. จัดบู9ทประชาสัมพันธ
การท�องเที่ยว 300,000 จังหวัดตาก กองแผนและ

จังหวัดตากในงานกิจกรรมการท�องเที่ยว งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ต�างๆ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3. จัดกิจกรรมส�งเสริมการจัดกิจกรรม 300,000 จังหวัดตาก กองแผนและ

เพื่อประชาสัมพันธ
การท�องเที่ยว จ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ผู4เข4าร$วมกิจกรรม จํานวน 2,000 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 2



                

ลําดับ หน�วยงาน

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 โครงการฝ@กอบรมผู4ประกอบการ  - จัดฝ@กอบรมด4านบริการการท$องเที่ยว 150,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ด4านบริการการท$องเที่ยวรองรับสู$ จํานวน 100 คน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1) ประสานหน$วยงานที่เกี่ยวข4อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ@กอบรม/จัดกิจกรรม

4) การเบิกจ$ายเงิน / ส$งใช4เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

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

ไหลประทีปพันดวง ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป งบ อบจ.ตาก  งบประมาณ  

พันดวง  

นักท$องเที่ยว จํานวน 20,000 คน

1) แจ4งการสนับสนุนงบประมาณ

ให4เทศบาลเมืองตากทราบ  

2) เทศบาลเมืองตากทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พร4อมแต$งตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน  

3) ขออนุมัติเบิกจ$ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

17
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ลําดับ หน�วยงาน

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 โครงการงานประเพณีต4นกําเนิด  - สนับสนุนเทศบาลตําบลบ4านตาก 150,000 อําเภอบ4านตาก กองแผนและ

กระทงสาย แข$งเรือพายโบราณ จัดงานประเพณีต4นกําเนิดกระทงสาย งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก งบประมาณ

ประจําปE 2559 อําเภอบ4านตาก แข$งเรือพายโบราณ ประจําปE 2559  

จังหวัดตาก อําเภอบ4านตาก จังหวัดตาก

นักท$องเที่ยว จํานวน 2,000 คน

1) แจ4งการสนับสนุนงบประมาณ

ให4เทศบาลตําบลบ4านตากทราบ 

2) เทศบาลตําบลบ4านตาก ทําหนังสือขอ

รับเงินอุดหนุน พร4อมแต$งตั้งกรรมการ

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

รับเงินอุดหนุน พร4อมแต$งตั้งกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ$ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

6 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก  - ร$วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก 500,000 ศาลสมเด็จพระเจ4า กองแผนและ

งานตากสิน ฯ งานตากสินมหาราชานุสรณ� ประจําปE งบ อบจ.ตาก ตากสินมหาราช งบประมาณ

พ.ศ. 2558 - 2559 จังหวัดตาก จังหวัดตาก

ผู4เข4าชมกิจกรรม จํานวน 12,000 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม    

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม    

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

18
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ลําดับ หน�วยงาน

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 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย -  - สนับสนุนการจัดโครงการจักรยาน 150,000 อําเภอแม$สอด จังหวัดตาก กองแผนและ

เมียนมาร� มิตรภาพไทย - เมียนมาร� งบ อบจ.ตาก ประเทศเมียนมาร� งบประมาณ

ผู4เข4าร$วมกิจกรรม จํานวน 2,000 คน

1) แจ4งการสนับสนุนงบประมาณ

ให4หอการค4าจังหวัดตากทราบ 

2) หอการค4าจังหวัดตากทําหนังสือขอรับ

เงินอุดหนุน พร4อมแต$งตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ$ายเงินอุดหนุน

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

3) ขออนุมัติเบิกจ$ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

8 โครงการจัดงาน "เทศกาลส$งเสริม  - สนับสนุนการจัดงานเทศกาลส$งเสริม 100,000 อําเภออุ4มผาง กองแผนและ

การท$องเที่ยวแผ$นดินดอยลอยฟLา" การท$องเที่ยวแผ$นดินดอยลอยฟLา" งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก งบประมาณ

นักท$องเที่ยว จํานวน 5,000 คน

1) แจ4งการสนับสนุนงบประมาณ

ให4อําเภออุ4มผางทราบ 

2) อําเภออุ4มผางทําหนังสือขอรับ

เงินอุดหนุน พร4อมแต$งตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ$ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

19

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 2



                

ลําดับ หน�วยงาน

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 โครงการวันอนุรักษ�ช4างไทย  - จัดงานวันอนุรักษ�ช4างไทย 80,000 บ4านปูเตอร� กองแผนและ

นักท$องเที่ยว จํานวน 500 คน งบ อบจ.ตาก ตําบลแม$กุ อําเภอแม$สอด งบประมาณ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ จังหวัดตาก

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

10 โครงการรถไฟนําเที่ยว  - จัดบริการรถไฟล4อยางนําเที่ยว 300,000 เทศบาลเมืองตาก กองแผนและ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

10 โครงการรถไฟนําเที่ยว  - จัดบริการรถไฟล4อยางนําเที่ยว 300,000 เทศบาลเมืองตาก กองแผนและ

นักท$องเที่ยว จํานวน 10,000 คน ตําบลปMามะม$วง 

 - จัดกิจกรรมส$งเสริมการท$องเที่ยว

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ งบ อบจ.ตาก และตําบลแม$ท4อ งบประมาณ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

3) บริการรถไฟนําเที่ยว   

4) เบิกจ$ายเงิน   

5) รายงานผลการดําเนินการ   

20

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 2



                

ลําดับ หน�วยงาน

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 โครงการส$งเสริมการท$องเที่ยวเชิง  - สนับสนุนอําเภอบ4านตากจัดโครงการ 100,000 อําเภอบ4านตาก กองแผนและ

วัฒนธรรม ประเพณีของดีบ4านตาก ส$งเสริมการท$องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก งบประมาณ

 "บ4านตาก เมืองต4องห4ามพลาดมา ประเพณีของดีบ4านตาก 

เยี่ยมชมวัฒนธรรม" นักท$องเที่ยว จํานวน 2,000 คน

1) แจ4งการสนับสนุนงบประมาณ

ให4อําเภอบ4านตากทราบ 

2) อําเภอบ4านตาก ทําหนังสือขอรับ

เงินอุดหนุน พร4อมแต$งตั้งกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ$ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

12 โครงการปOPนจักรยานส$งเสริม  - จัดกิจกรรมปOPนจักรยานส$งเสริม 50,000 ตําบลบ4านนา กองแผนและ

การท$องเที่ยวตําบลบ4านนา การท$องเที่ยวตําบลบ4านนา งบ อบจ.ตาก อําเภอสามเงา งบประมาณ

ผู4เข4าร$วมกิจกรรม จํานวน 500 คน จังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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ลําดับ หน�วยงาน

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 โครงการพัฒนาสนามกีฬาฟุตซอล  - ติดตั้งพื้นยางสังเคราะห� เคลือบด4วย 680,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

สารอะอลีลิก พร4อมตีเส4นคอร�ดสนาม งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ตามแบบมาตรฐานสนามกีฬาฟุตซอล และวัฒนธรรม

จํานวน 1 แห$ง 

ตามแบบแปลนและรายละเอียด

ของสํานักการช$าง อบจ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ4าง (30วัน)

2) สรรหาผู4รับจ4าง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ4าง (15 วัน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

3) ลงนามสัญญาจ4าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก$อสร4าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ4าง/เบิกจ$ายเงิน (15 วัน)

14 โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทนนิส  - ติดตั้งระบบไฟฟLาส$องสว$างภายใน 1,300,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

สนามกีฬาเทนนิส จํานวน 24 ชุด งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ตามแบบแปลนและรายละเอียด และวัฒนธรรม

ของสํานักการช$าง อบจ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ4าง (30วัน)

2) สรรหาผู4รับจ4าง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ4าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก$อสร4าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ4าง/เบิกจ$ายเงิน (15 วัน)
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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 โครงการก$อสร4างลานคอนกรีต คสล.  - ก$อสร4างลานคอนกรีต คสล. สําหรับ 1,000,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

สําหรับจอดรถภายในสนามกีฬา เปSนที่จอดรถ จํานวน 3 แห$ง งบ อบจ.ตาก ศาสนา

อบจ.ตาก ตามแบบแปลนและรายละเอียด และวัฒนธรรม

ของสํานักการช$าง อบจ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ4าง (30วัน)

2) สรรหาผู4รับจ4าง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ4าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก$อสร4าง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจ4าง/เบิกจ$ายเงิน (15 วัน)

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

5) ตรวจรับการจ4าง/เบิกจ$ายเงิน (15 วัน)

16 โครงการพัฒนาสนามกีฬาวูTดบอล  - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาวุTดบอล 455,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

โดยการปูหญ4านวลน4อย พื้นที่ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ไม$น4อยกว$า 5,590 ตร.ม. และวัฒนธรรม

ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ

สํานักการช$าง อบจ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ4าง (30วัน)

2) สรรหาผู4รับจ4าง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ4าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก$อสร4าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ4าง/เบิกจ$ายเงิน (15 วัน)
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ลําดับ หน�วยงาน

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 โครงการพัฒนาสนามกีฬาอบจ.ตาก  - ขยายเขตไฟฟLาสนามกีฬาพร4อม 1,900,000 สนามกีฬาอําเภอสามเงา กองการศึกษา

ติดตั้งหม4อแปลงขนาด 250 เควีเอ งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จํานวน 1 จุด และวัฒนธรรม

ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ

สํานักการช$าง อบจ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ4าง (30วัน)

2) สรรหาผู4รับจ4าง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ4าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก$อสร4าง (120 วัน)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) ดําเนินการก$อสร4าง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจ4าง/เบิกจ$ายเงิน (15 วัน)

18 โครงการพัฒนาอาคารอัฒจันทร�  - ปรับปรุงระบบไฟฟLาภายในอาคาร 300,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

สนามกีฬาฟุตบอล 1 อัฒจันทร�สนามกีฬาฟุตบอล 1 งบ อบจ.ตาก ศาสนา

จํานวน 1 แห$ง และวัฒนธรรม

ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ

สํานักการช$าง อบจ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ4าง (30วัน)

2) สรรหาผู4รับจ4าง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ4าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก$อสร4าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ4าง/เบิกจ$ายเงิน (15 วัน)
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19 โครงการส$งเสริมสุขภาพ  - ส$งเสริมสุขภาพให4แก$เยาวชน ประชาชน 50,000 โรงพละศึกษาฯ กองการศึกษา

การออกกําลังกาย โดยการหาผู4นําเต4น และวิทยากรในการ งบ อบจ.ตาก อบจ.ตาก  และสถาน ศาสนา

ทดสอบสมรรถภาพร$างกาย และตรวจ ที่อื่น ๆ ตามกําหนด และวัฒนธรรม

ร$างกาย

1) ประสานงานหน$วยงานที่เกี่ยวข4อง 

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดจ4าง

3) ดําเนินการตามโครงการ   

4) เบิกจ$ายเงิน   

5) รายงานผลการดําเนินงาน

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559
สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

5) รายงานผลการดําเนินงาน

20 โครงการฝ@กอบรมการบริหารและให4  - ฝ@กอบรมบุคลากรของ อบจ.ตาก 100,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

บริการสนามกีฬาองค�การบริหาร จํานวน 50 คน งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ส$วนจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ@กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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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 โครงการฝ@กอบรมทักษะการเล$นกีฬา  - ฝ@กอบรมทักษะการเล$นกีฬาขั้นพื้นฐาน 100,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ให4แก$นักเรียน นักศึกษา ให4แก$นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน งบ อบจ.ตาก ศาสนา

เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก ในจังหวัดตาก จํานวน 80 คน และวัฒนธรรม

ได4แก$ กีฬาว$ายน้ํา 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ@กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

22 โครงการแข$งขันกีฬา-กรีฑา  - จัดแข$งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน 980,000 สนามกีฬาแต$ละอําเภอ กองการศึกษา

นักเรียน เยาวชน หรือประชาชน เยาวชน หรือประชาชน ระดับอําเภอ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ระดับอําเภอ จํานวน 8 ครั้ง ของจังหวัดตาก และวัฒนธรรม ครั้ง1-2 ครั้ง3-8

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการตามโครงการ

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

26
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ลําดับ หน�วยงาน

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 โครงการการสนับสนุนการแข$งขัน  - สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดตาก 400,000 สนามกีฬาเขต กองการศึกษา

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห$ง เพื่อใช4ในการสนับสนุนการแข$งขันกีฬา งบ อบจ.ตาก อําเภอเมืองตาก ศาสนา

ประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห$งชาติ นักเรียน นักศึกษาแห$งประเทศไทย และวัฒนธรรม

และกีฬาแห$งชาติ กีฬาเยาวชนแห$งชาติ และกีฬาแห$งชาติ

1) แจ4งการสนับสนุนงบประมาณ

ให4สมาคมกีฬาจังหวัดตากทราบ 

2) สมาคมกีฬาจังหวัดตากทําหนังสือ

ขอรับเงินอุดหนุน พร4อมแต$งตั้งกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ$ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ   

5) รายงานผลการดําเนินการ

24 โครงการการส$งเสริมจัดกิจกรรม  - จัดกิจกรรมส$งเสริมยกย$องเชิดชูเกียรติ 50,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

ยกย$องเชิดชูเกียรติแก$ผู4ทําชื่อเสียง แก$ผู4ทําชื่อเสียง ผู4ให4การสนับสนุนหรือ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ผู4ให4การสนับสนุนหรือทําประโยชน� ทําประโยชน�ด4านกีฬาของจังหวัดตาก  และวัฒนธรรม

ด4านกีฬาของจังหวัดตาก จํานวน 1 ครั้ง

1) ประสานหน$วยงานที่เกี่ยวข4อง

เพื่อเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการตามโครงการ

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินการ

27
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ลําดับ หน�วยงาน

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.

25 โครงการแข$งขันกีฬา อบจ.  - ส$งนักกีฬาเข4าร$วมแข$งขันกีฬา อบจ. 300,000 สนามแข$งขัน กองการศึกษา

สัมพันธ�เกมส� สัมพันธ�เกมส� 17 จังหวัดภาคเหนือ งบ อบจ.ตาก ตามกําหนด ศาสนา

จํานวน 1 ครั้ง และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการตามโครงการ

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน

26 โครงการแข$งขันกีฬาโดยเปSน  - จัดแข$งขันกีฬาโดยเปSนเจ4า หรือ 250,000 สนามแข$งขันตาม กองการศึกษา

เจ4าภาพหรือร$วมกับองค�กรอื่น เปSนเจ4าภาพร$วมกับองค�กรอื่น หรือ งบ อบจ.ตาก กําหนด ศาสนา

หรือส$งนักกีฬาเข4าร$วมแข$งขัน ส$งนักกีฬาเข4าร$วมแข$งขันในนาม และวัฒนธรรม

ในนาม อบจ.ตาก หรือในนาม อบจ.ตาก หรือในนามจังหวัดตาก

จังหวัดตาก จํานวน 2 ครั้ง

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการตามโครงการ

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินการ
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27 โครงการแข$งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ  - จัดแข$งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ 1,430,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

(รวมทุกประเภทกีฬาที่จัดแข$งขันตลอดปE) จํานวน 10 ครั้ง งบ อบจ.ตาก และสนามอื่น ๆ ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ4งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการตามโครงการ

 - ครั้งที่ 1 - 2

 - ครั้งที่ 3

 - ครั้งที่ 4 - 5

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560

 - ครั้งที่ 4 - 5

 - ครั้งที่ 6

 - ครั้งที่ 7

 - ครั้งที่ 8

 - ครั้งที่ 9

 - ครั้งที่ 10

4) เบิกจ$ายเงิน/ส$งใช4เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

17,400,000 22 11 14 5 29
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ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

ลําดับ หน วยงาน

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 โครงการป	องกันและลดอุบัติเหตุ  - จัดหาวัสดุสิ่งของเพื่ออํานวยความสะดวก 200,000 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการช+าง

ทางถนนในช+วงเทศกาล และบริการประชาชนในการเดินทางของ งบ อบจ.ตาก

ประชาชนในช+วงเทศกาลต+างๆ จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ1 และจัดกิจกรรมอื่นๆ 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ+ายเงิน/ส+งใช5เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2 โครงการเสริมสร5างศักยภาพชุมชน  - จัดฝ;กอบรมความรู5เกี่ยวกับงานป	องกัน 250,000 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการช+าง

ด5านการป	องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ งบ อบจ.ตาก และศึกษาดูงาน

สาธารณภัย ให5กับประชาชนในหมู+บ5านเสี่ยงภัย นอกสถานที่

จํานวน 100 คน ตามโครงการกําหนด

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ;กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ+ายเงิน/ส+งใช5เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

30
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ลําดับ หน วยงาน

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 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช5  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช5สําหรับงาน 1,995,000 อบจ.ตาก สํานักการช+าง

สําหรับงานด5านการป	องกันและ ด5านการป	องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัย ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู5ขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) ส+งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจ+ายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

1. ค+าจัดซื้อชุดออกซิเจนพกพา ขนาด 15,000

 425 ลิตร จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ งบ อบจ.ตาก

 7,500 บาท

2. ค+าจัดซื้อเครื่องช+วยหายใจ (SCBA) 390,000

 สําหรับงานดับเพลิง กู5ชีพ-กู5ภัย งบ อบจ.ตาก

จํานวน 4 ชุด ๆละ 97,500 บาท

3. จัดซื้อบอลลูนไลท1สําหรับงานกู5ภัย 100,000

จํานวน 1 ชุด งบ อบจ.ตาก

4. ค+าจัดซื้อสัญญานไฟกระพริบฉุกเฉิน 40,000

ชนิด LED ขนาดไม+ต่ํากว+า 3 วัตต1ยาว งบ อบจ.ตาก

120 ซม.และยาว 50 ซม.พร5อมกล+อง

เสียงไซเรน ขนาดไม+ต่ํากว+า 200 วัตต1 

ติดตั้งรถน้ําดับเพลิง จํานวน 1 ชุดๆละ 

40,000 บาท

31

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 3



ลําดับ หน วยงาน

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. ค+าจัดซื้อวินซ1มอเตอร1ไฟฟ	า ขนาด 50,000

9,000 ปอร1ด พร5อมสายสลิงและรีโมท งบ อบจ.ตาก

ควบคุม จํานวน 1 เครื่องๆ ละ

50,000 บาท

6. ค+าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสําหรับชุด 300,000

เครื่องช+วยหายใจแบบอัดอากาศ  งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 300,000 บาท

7. ค+าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร 600,000

พร5อมอุปกรณ1ป	องกันจํานวน 4 ชุดๆละ งบ อบจ.ตาก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พร5อมอุปกรณ1ป	องกันจํานวน 4 ชุดๆละ งบ อบจ.ตาก

150,000 บาท

8. ค+าจัดซื้อชุดอุปกรณ1กู5ภัยทางสูง 500,000

   ประกอบด5วย งบ อบจ.ตาก

  - สามขาโรยตัวพร5อมรอก

  - เปลตะกร5า

  - เชือกโรยตัว

  - เข็มขัดรัดตัว

  - อุปกรณ1ล็อค อุปกรณ1เคลี่อนย5าย

    และอุปกรณ1เซฟตี้

2,445,000 2 0 1 0 32

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 3



ลําดับ หน วยงาน

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 ก+อสร5างสะพาน คสล. ข5ามลําห5วย  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 4.00 ม. ยาว 52.00 ม. 3,200,000 บ.แปโดทะ ต.อุ5มผาง สํานักการช+าง

อุ5มผาง บ.แปโคทะ ต.อุ5มผาง - (ไม+มีทางเท5า) พร5อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบ อบจ.ตาก เชื่อม ต.โมโกร อ.อุ5มผาง 

ต.โมรโกร อ.อุ5มผาง จ.ตาก เชื่อมคอสะพาน ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. จ.ตาก

ยาว 320.00 ม. หนา 0.15 ม. 

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (45 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (180 วัน)

2. แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

4) ดําเนินการก+อสร5าง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

2 ก+อสร5างสะพาน คสล. บ.ทีจอซี  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. 1,200,000 บ.ทีจอชี ต.แม+จัน สํานักการช+าง

ม.11 ต.แม+จัน - ต.หนองหลวง (ไม+มีทางเท5า) พร5อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบ อบจ.ตาก เชื่อม ต.หนองหลวง 

อ.อุ5มผาง จ.ตาก เชื่อมคอสะพาน ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. อ.อุ5มผาง จ.ตาก

ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม.

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (180 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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ลําดับ หน วยงาน

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 ก+อสร5างถนนผิวทางแอสฟRลท1ติก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,984,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 สํานักการช+าง

คอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 0.770 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.ลานขวาง - บ.เด+นมะขาม 

บ.ลานขวาง - บ.เด+นมะขาม  ไม+น5อยกว+า 4,620 ตร.ม. อ.เมืองตาก จ.ตาก

อ.เมืองตาก จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

N 1863930 E 516681 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

4 ก+อสร5างถนนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 890,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0038 สํานักการช+าง

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

4 ก+อสร5างถนนผิวทางคอนกรีต  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 890,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0038 สํานักการช+าง

เสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0038 0.375 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.แม+ตาวสันแปT - บ.ห5วยม+วง 

บ.แม+ตาวสันแปT - บ.ห5วยม+วง ไม+น5อยกว+า 2,250 ตารางเมตร  อ.แม+สอด จ.ตาก

อ.แม+สอด จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

N 1844298  E 452754 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

5 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 1,000,000 บ.หินโคว5, บ.หนองงิ้ว สํานักการช+าง

บ.หินโคว5, บ.หนองงิ้ว ต.ตากตก - 0.460 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก ต.ตากตก - ต.ทุ+งกระเชาะ 

ต.ทุ+งกระเชาะ อ.บ5านตาก จ.ตาก ไม+น5อยกว+า 2,300 ตารางเมตร  อ.บ5านตาก จ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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ลําดับ หน วยงาน

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 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 991,000 บ.หนองปลาไหล สํานักการช+าง

บ.หนองปลาไหล ต.เชียงทอง - 0.465 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก   ต.เชียงทอง - ต.นาโบสถ1 

ต.นาโบสถ1 อ.วังเจ5า จ.ตาก ไม+น5อยกว+า 2,325 ตารางเมตร  อ.วังเจ5า จ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

7 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 600,000 ม.5 บ.หนองบัวเหนือ สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

7 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 600,000 ม.5 บ.หนองบัวเหนือ สํานักการช+าง

ม.5 บ.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก 0.355 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก อ.เมืองตาก เชื่อม ม.1

เชื่อม ม.1 ต.ตากตก อ.บ5านตาก ไม+น5อยกว+า 1,420 ตารางเมตร  ต.ตากตก อ.บ5านตาก 

จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) จ.ตาก

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

8 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 500,000 ม.7 บ5านน้ําดิบ สํานักการช+าง

ม.7 บ5านน้ําดิบ ต.สมอโคน อ.บ5านตาก 0.230 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก ต.สมอโคน อ.บ5านตาก  

ต.โปTงแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก ไม+น5อยกว+า 1,150 ตารางเมตร  เชื่อม ต.โปTงแดง 

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (15 วัน) อ.เมืองตาก จ.ตาก

2) สรรหาผู5รับจ5าง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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ลําดับ หน วยงาน

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 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 300,000 สายเลี่ยงเมือง บ.แม+กลอง สํานักการช+าง

สายเลี่ยงเมือง บ.แม+กลอง 0.110 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก ต.แม+กลอง - ต.อุ5มผาง 

ต.แม+กลอง - ต.อุ5มผาง อ.อุ5มผาง ไม+น5อยกว+า 550 ตารางเมตร  อ.อุ5มผาง จ.ตาก

จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (15 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

10 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 600,000 ม.6 ต.แม+ท5อ อ.เมืองตาก สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

10 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 600,000 ม.6 ต.แม+ท5อ อ.เมืองตาก สํานักการช+าง

ม.6 ต.แม+ท5อ อ.เมืองตาก เชื่อม 0.290 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก  เชื่อม บ.ผาผึ้ง ต.นาโบสถ1

บ.ผาผึ้ง ต.นาโบสถ1 อ.วังเจ5า จ.ตาก ไม+น5อยกว+า 1,450 ตารางเมตร  อ.วังเจ5า จ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

11 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 500,000 ม.7 บ.ท+าทองแดง สํานักการช+าง

ม.7 บ.ท+าทองแดง ต.นาโบสถ1 - 0.245 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก  ต.นาโบสถ1 เชื่อม บ.ผาผึ้ง 

บ.ผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ5า ไม+น5อยกว+า 1,225 ตารางเมตร  ต.เชียงทอง อ.วังเจ5า จ.ตาก

จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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ลําดับ หน วยงาน

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 ก+อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,000,000 สวนสาธารณะกลางน้ํา สํานักการช+าง

สายทาง สวนสาธารณะกลางน้ํา 0.320 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก เฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมพระเกียรติประจําอําเภอพบพระ ไม+น5อยกว+า 1,920 ตารางเมตร  ประจําอําเภอพบพระ

ม.4 ต.คีรีราษฎร1 อ.พบพระ จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) ม.4 ต.คีรีราษฎร1 

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.พบพระ จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

13 ก+อสร5างแพโปVะ  - ขนาดพื้นที่ใช5สอย 8.00 x 27.00 ม. 900,000 อ.สามเงา จ.ตาก สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

13 ก+อสร5างแพโปVะ  - ขนาดพื้นที่ใช5สอย 8.00 x 27.00 ม. 900,000 อ.สามเงา จ.ตาก สํานักการช+าง

จํานวน 4 ทุ+นลอย พร5อมระบบไฟฟ	าโซล+าเซลล1 งบ อบจ.ตาก

ส+องสว+าง ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ

สํานักการช+าง องค1การบริหารส+วนจังหวัดตาก 

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

14 ก+อสร5างท+อเหลี่ยมระบายน้ํา  - ขนาด 2.10x2.10 ม. ความยาว 12.00 ม. จํานวน 627,000 สายทางที่ ตก.ถ.1-0002 สํานักการช+าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 2 ช+อง ทํามุม 30 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง งบ อบจ.ตาก บ.หนองปรือ - บ.วังเจ5า

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ5า 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)  (อ.เมืองตาก - อ.วังเจ5า)

(อ.เมืองตาก - อ.วังเจ5า) จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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 ก+อสร5างท+อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาด 2.10x2.10 ม. ความยาว 12.00 ม. 376,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 สํานักการช+าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 ชนิด 1 ช+องทาง 1 จุด งบ อบจ.ตาก บ.แม+กึ๊ดสามท+า - บ.สันปTาไร+

บ.แม+กึ๊ดสามท+า - บ.สันปTาไร+ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) อ.แม+สอด จ.ตาก

อ.แม+สอด จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

16 ก+อสร5างรางระบายน้ํา เขตเทศบาล  - รางระบายน้ํารูปตัว U ขนาดกว5าง 400,000 เขตเทศบาลตําบลอุ5มผาง สํานักการช+าง

อุ5มผาง - อบต.อุ5มผาง อ.อุ5มผาง 0.40 x 0.50 x 136.00 ม. พร5อมปZด งบ อบจ.ตาก เชื่อม เขต อบต.อุ5มผาง 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

อุ5มผาง - อบต.อุ5มผาง อ.อุ5มผาง 0.40 x 0.50 x 136.00 ม. พร5อมปZด งบ อบจ.ตาก เชื่อม เขต อบต.อุ5มผาง 

จ.ตาก รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.อุ5มผาง จ.ตาก  

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

17 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ	าแสงสว+าง  - ติดตั้งไฟฟ	าแสงสว+าง ชนิดความสูงเสา 498,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0011

ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 9.00 ม. งบ อบจ.ตาก บ.วังหวาย อ.สามเงา - 

สายทางที่  ตก.ถ 1-0011 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) บ.ยางโองน้ํา อ.บ5านตาก

บ.วังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ํา 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) จ.ตาก

อ.บ5านตาก จ.ตาก 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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ลําดับ หน วยงาน

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 ติดตั้งระบบไฟฟ	า  - ติดตั้งระบบไฟฟ	าโซล+าเซลล1 แผงโซล+าเซลล1 500,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 สํานักการช+าง

โซล+าเซลล1 สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 ขนาดไม+ต่ํากว+า 100 วัตต1 ชุดเสาสูง 6 เมตร  งบ อบจ.ตาก บ.ต5นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ

บ.ต5นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ  อ.แม+ระมาด 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)  อ.แม+ระมาด จ.ตาก 

จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

19 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ	าแสงสว+าง  - ติดตั้งไฟฟ	าแสงสว+าง ชนิดความสูงเสา 495,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 

ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 9.00 ม. งบ อบจ.ตาก บ.แม+ละเมา - บ.ปางส5าน 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 9.00 ม. งบ อบจ.ตาก บ.แม+ละเมา - บ.ปางส5าน 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) อ.แม+สอด จ.ตาก

บ.แม+ละเมา - บ.ปางส5าน 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

อ.แม+สอด จ.ตาก 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

20 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟ	า  - ติดตั้งระบบไฟฟ	าโซล+าเซลล1 แผงโซล+าเซลล1 250,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0017 สํานักการช+าง

โซล+าเซลล1 สายทางที่ ตก.ถ 1-0017 ขนาดไม+ต่ํากว+า 100 วัตต1 ชุดเสาสูง 6 เมตร  งบ อบจ.ตาก บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ5อ

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ5อ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) อ.พบพระ จ.ตาก

อ.พบพระ จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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 ติดตั้งระบบไฟฟ	า  - ติดตั้งระบบไฟฟ	าโซล+าเซลล1 แผงโซล+าเซลล1 250,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0018 สํานักการช+าง

โซล+าเซลล1 สายทางที่ ตก.ถ 1-0018 ขนาดไม+ต่ํากว+า 100 วัตต1 ชุดเสาสูง 6 เมตร  งบ อบจ.ตาก บ.คีรีน5อย - บ.ทรัยพ1อนันต1 

บ.คีรีน5อย - บ.ทรัยพ1อนันต1 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) ต.ช+องแคบ อ.พบพระ 

ต.ช+องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

22 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ	าแสงสว+าง  - ติดตั้งไฟฟ	าแสงสว+าง ชนิดความสูงเสา 500,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 

ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 9.00 ม. งบ อบจ.ตาก บ.ดงลาน - บ.วังหมัน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 9.00 ม. งบ อบจ.ตาก บ.ดงลาน - บ.วังหมัน

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) อ.สามเงา จ.ตาก

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

อ.สามเงา จ.ตาก 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

23 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ	าแสงสว+าง  - ติดตั้งไฟฟ	าแสงสว+าง ชนิดความสูงเสา 500,000 สายทาง เทศบาลเมืองตาก 

ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 9.00 ม. งบ อบจ.ตาก เชื่อม ม.9 ต.น้ํารึม

สายทาง เทศบาลเมืองตาก เชื่อม 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) อ.เมืองตาก จ.ตาก

ม.9 ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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 ติดตั้งระบบไฟฟ	าโซล+าเซลล1  - ติดตั้งระบบไฟฟ	าโซล+าเซลล1 แผงโซล+าเซลล1 500,000 ต.แม+วะหลวง สํานักการช+าง

ต.แม+วะหลวง อ.ท+าสองยาง จ.ตาก ขนาดไม+ต่ํากว+า 100 วัตต1 ชุดเสาสูง 6 เมตร  งบ อบจ.ตาก อ.ท+าสองยาง จ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

25 ติดตั้งระบบไฟฟ	าโซล+าเซลล1  - ติดตั้งระบบไฟฟ	าโซล+าเซลล1 แผงโซล+าเซลล1 250,000 ต.แม+สอง สํานักการช+าง

ต.แม+สอง อ.ท+าสองยาง จ.ตาก ขนาดไม+ต่ํากว+า 100 วัตต1 ชุดเสาสูง 6 เมตร  งบ อบจ.ตาก อ.ท+าสองยาง จ.ตาก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ต.แม+สอง อ.ท+าสองยาง จ.ตาก ขนาดไม+ต่ํากว+า 100 วัตต1 ชุดเสาสูง 6 เมตร  งบ อบจ.ตาก อ.ท+าสองยาง จ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

26 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,950,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.638 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก ทางเข5าบ5านน้ําดิบ 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ไม+น5อยกว+า 5,104 ตร.ม. อ.เมืองตาก จ.ตาก 

ทางเข5าบ5านน้ําดิบ อ.เมืองตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1875378 E 514128 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,992,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.630 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.สระทอง - บ.สามไร+ 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 ไม+น5อยกว+า 5,040 ตร.ม. อ.เมืองตาก จ.ตาก

บ.สระทอง - บ.สามไร+ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.เมืองตาก จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1880104 E 519302 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

28 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,940,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

28 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,940,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.810 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.ยางโองน้ํา - บ.วังหวาย 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ไม+น5อยกว+า 4,860 ตร.ม. (อ.บ5านตาก - อ.สามเงา) 

บ.ยางโองน้ํา - บ.วังหวาย 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) จ.ตาก

(อ.บ5านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1897442 E 510956 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

29 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,998,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต  0.630 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้ํา

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 ไม+น5อยกว+า 5,040 ตร.ม. (อ.สามเงา - อ.บ5านตาก) 

บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้ํา 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) จ.ตาก

(อ.สามเงา - อ.บ5านตาก) จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1900723 E 511082 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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ลําดับ หน วยงาน

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 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,975,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0012  สํานักการช+าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.600 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.วังหวาย - บ.สามเงา 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0012  ไม+น5อยกว+า 4,800 ตร.ม. อ.สามเงา จ.ตาก

บ.วังหวาย - บ.สามเงา 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.สามเงา จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1900579 E 509692 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

31 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,995,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

31 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,995,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.610 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.ดงลาน - บ.วังหมัน 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 ไม+น5อยกว+า 4,880 ตร.ม. อ.สามเงา จ.ตาก

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.สามเงา จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1910289 E 514813 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

32 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,922,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  สํานักการช+าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.620 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.วังไคร5 - บ.สองแคว

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  ไม+น5อยกว+า 3,720 ตร.ม. อ.สามเงา จ.ตาก

บ.วังไคร5 - บ.สองแคว 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.สามเงา จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1904227 E 507596 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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 ปรับปรุงซ+อมแซมถนนผิวจราจร  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,984,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 สํานักการช+าง

ลาดยางเป[นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.460 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.มอเกอร1ยาง - บ.ยะพอ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 ไม+น5อยกว+า 3,680 ตร.ม. และขยายไหล+ทาง อ.พบพระ จ.ตาก

บ.มอเกอร1ยาง - บ.ยะพอ กว5างข5างละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 0.500 กม.

อ.พบพระ จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ไม+น5อยกว+า 1,000 ตร.ม.

N 1808980.75 E 470299.57 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

34 ปรับปรุงซ+อมแซมถนนผิวจราจร  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,891,000 สายทางที่  ตก.ถ 1-0018 สํานักการช+าง

ลาดยางเป[นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.460 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก  บ.คีรีน5อย - บ.ทรัพย1อนันต1  

สายทางที่  ตก.ถ 1-0018 ไม+น5อยกว+า 3,680 ตร.ม. และขยายไหล+ทาง อ.พบพระ จ.ตาก

บ.คีรีน5อย - บ.ทรัพย1อนันต1  กว5างข5างละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 0.410 กม.

อ.พบพระ จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ไม+น5อยกว+า 820 ตร.ม.

N 1822699 E 474647.97 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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ลําดับ หน วยงาน

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.

35 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.50 ม. ระยะทางยาว 1,941,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 สํานักการช+าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบ 0.585 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.แม+กุหลวง - บ.ผารู 

ระบายน้ํา สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ไม+น5อยกว+า 3,217.50 ตร.ม. อ.แม+สอด จ.ตาก

บ.แม+กุหลวง - บ.ผารู 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.แม+สอด จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1837786 E 454598 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

36 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,900,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

36 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,900,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 สํานักการช+าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.600 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.ใหม+แม+โกนเกน - บ.ห5วยผักหละ  

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ไม+น5อยกว+า 3,600 ตร.ม. อ.แม+สอด จ.ตาก

บ.ใหม+แม+โกนเกน - บ.ห5วยผักหละ  1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.แม+สอด จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1858661 E 515405 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

37 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,935,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 สํานักการช+าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.450 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.แม+กุ - บ.แม+ตาว

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 ไม+น5อยกว+า 2,700 ตร.ม. อ.แม+สอด จ.ตาก

บ.แม+กุ - บ.แม+ตาว 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.แม+สอด จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1841296 E 457078 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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.

38 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,933,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 สํานักการช+าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.475 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.ห5วยม+วง - บ.แม+ตาวสันโรงเรียน

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 ไม+น5อยกว+า 3,800 ตร.ม. อ.แม+สอด จ.ตาก

บ.ห5วยม+วง - บ.แม+ตาวสันโรงเรียน 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.แม+สอด จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1844297 E 448777 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

39 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,933,000 สายทางที่  ตก.ถ 1-0023 สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

39 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 1,933,000 สายทางที่  ตก.ถ 1-0023 สํานักการช+าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.475 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.แม+กุใหม+ท+าซุง - บ.แม+ตาวกลาง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0023 ไม+น5อยกว+า 3,800 ตร.ม. อ.แม+สอด จ.ตาก

บ.แม+กุใหม+ท+าซุง - บ.แม+ตาวกลาง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.แม+สอด จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1838952 E 453638 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

40 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซม  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,989,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0027  สํานักการช+าง

เป[นผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.920 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.แม+กึ๊ดสามท+า - บ.สันปTาไร+

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027  ไม+น5อยกว+า 5,520 ตร.ม. อ.แม+สอด จ.ตาก

บ.แม+กึ๊ดสามท+า - บ.สันปTาไร+ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.แม+สอด จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1860954 E 457084 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

46
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ลําดับ หน วยงาน

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.

41 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ตอนที่ 1 ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 1,935,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0024  สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต และ คสล. ขนาดผิวจราจร กว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว งบ อบจ.ตาก บ.แม+ตาวริมเมย - บ.ปากห5วยแม+ปะ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024  0.320 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ อ.แม+สอด จ.ตาก

บ.แม+ตาวริมเมย - บ.ปากห5วยแม+ปะ ไม+น5อยกว+า 2,560 ตร.ม.

อ.แม+สอด จ.ตาก  - ตอนที่ 2 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

N 1846298 E 449155 ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว

0.148 กม.หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไม+น5อยกว+า 1,184 ตร.ม.

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

42 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 7.00 ม. ระยะทางยาว 1,992,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.740 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.ต5นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 ไม+น5อยกว+า 5,180 ตร.ม. อ.แม+ระมาด จ.ตาก

บ.ต5นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.แม+ระมาด จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1876233 E 451038 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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.

43 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซม  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 7.00 ม. ระยะทางยาว 1,995,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 สํานักการช+าง

เป[นผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.795 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.แม+ระมาดน5อย - บ5านทุ+งมะขามป	อม

สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 ไม+น5อยกว+า 5,565 ตร.ม. อ.แม+ระมาด จ.ตาก

บ.แม+ระมาดน5อย - บ5านทุ+งมะขามป	อม 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.แม+ระมาด จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1882589 E 453317 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

44 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,967,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0002  สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

44 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,967,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0002  สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.850 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.หนองปรือ - บ.วังเจ5า

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002  ไม+น5อยกว+า 5,100 ตร.ม. (อ.เมืองตาก - อ.วังเจ5า) 

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ5า 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) จ.ตาก

(อ.เมืองตาก - อ.วังเจ5า) จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1858661 E 515405 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

45 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.50 ม. ระยะทางยาว 1,980,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0004  สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.930 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบปTาแฝก 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004  ไม+น5อยกว+า 5,115 ตร.ม. อ.เมืองตาก จ.ตาก

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบปTาแฝก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.เมืองตาก จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1866892 E 521969 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

48

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 3



ลําดับ หน วยงาน

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.

46 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 239,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 สํานักการช+าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ 0.118 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน

ตก.ถ 1-0035  เทศบาลเมืองตาก - ไม+น5อยกว+า 590 ตร.ม. อ.เมืองตาก จ.ตาก

ม.6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

N 1863244 E 513958 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

47 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 888,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

47 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 888,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.280 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.ห5วยกระโหลก - บ.แม+กึ๊ดใหม+ 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 ไม+น5อยกว+า 2,240 ตร.ม. อ.แม+สอด  จ.ตาก

บ.ห5วยกระโหลก - บ.แม+กึ๊ดใหม+ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.แม+สอด  จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N  1855968   E  450598 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

48 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 900,000 สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 สํานักการช+าง

ผิวทางแอสฟRลท1ติกคอนกรีต 0.300 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก บ.ตะเคียนด5วน - บ.สบยม 

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 ไม+น5อยกว+า 2,400 ตร.ม. อ.วังเจ5า จ.ตาก

บ.ตะเคียนด5วน - บ.สบยม 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

อ.วังเจ5า จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

N 1848607 E 520737 3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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ลําดับ หน วยงาน

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.

49 ปรับปรุงซ+อมแซมถนนผิวจราจร  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 498,000 สายทาง บ.สมบูรณ1ทรัพย1 สํานักการช+าง

ลาดยางเป[นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.160 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก  ต.ช+องแคบ - บ.คีรีน5อย 

สายทาง บ.สมบูรณ1ทรัพย1 ต.ช+องแคบ - ไม+น5อยกว+า 800 ตร.ม. ต.รวมไทยพัฒนา 

บ.คีรีน5อย ต.รวมไทยพัฒนา 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) อ.พบพระ  จ.ตาก

อ.พบพระ จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

50 ปรับปรุงซ+อมแซมถนนผิวจราจร  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 498,000 สายทาง บ.ซอโอ ม.2 สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

50 ปรับปรุงซ+อมแซมถนนผิวจราจร  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 498,000 สายทาง บ.ซอโอ ม.2 สํานักการช+าง

ลาดยางเป[นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.160 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก  ต.ช+องแคบ - บ.เกษตรพัฒนา 

สายทาง บ.ซอโอ ม.2 ต.ช+องแคบ - ไม+น5อยกว+า 800 ตร.ม. ม.8 ต.พบพระ

บ.เกษตรพัฒนา ม.8 ต.พบพระ 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) อ.พบพระ  จ.ตาก

จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (90 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

51 ปรับปรุงถนนโดยขยายผิวทาง  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 2.00 ม. ระยะทางยาว 186,000 ม.9 ต.น้ํารึม - สํานักการช+าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.น้ํารึม - 0.200 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก เขตเทศบาลเมืองตาก

เขตเทศบาลเมืองตาก อ.เมืองตาก ไม+น5อยกว+า 400 ตร.ม. อ.เมืองตาก จ.ตาก

จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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.

52 ปรับปรุงถนนโดยซ+อมแซมเป[น  - ขนาดผิวจราจรกว5าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 413,000 ม.3 บ.บ+อไม5หว5า  สํานักการช+าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.190 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดําเนินการ งบ อบจ.ตาก   ต.น้ํารึม - ต.ไม5งาม 

สายทาง ม.3 บ.บ+อไม5หว5า ต.น้ํารึม ไม+น5อยกว+า 950 ตร.ม. อ.เมืองตาก จ.ตาก

 - ต.ไม5งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

53 ขุดลอกอ+างเก็บน้ํา ม.3 บ.ห5วยพลู  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 9,000 ลบ.ม. 345,000 ม.3 บ.ห5วยพลู สํานักการช+าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

53 ขุดลอกอ+างเก็บน้ํา ม.3 บ.ห5วยพลู  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 9,000 ลบ.ม. 345,000 ม.3 บ.ห5วยพลู สํานักการช+าง

ต.ด+านแม+ละเมา อ.แม+สอด จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก ต.ด+านแม+ละเมา 

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.แม+สอด จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

54 ปรับปรุงท+อส+งน้ํา บ.แม+พะยวบ  - ปรับปรุงท+อส+งน้ํา ตามรายละเอียดและ 1,250,000 บ.แม+พะยวบ ต.เกาะตะเภา สํานักการช+าง

ต.เกาะตะเภา อ.บ5านตาก - แบบแปลนของสํานักการช+าง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก อ.บ5านตาก - ต.ย+านรี

ต.ย+านรี อ.สามเงา จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) อ.สามเงา จ.ตาก

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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.

55 ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก5มลิง)  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 8,850 ลบ.ม. 350,000 ม.3 บ.บ.เดลอคี สํานักการช+าง

ม.3 บ.เดลอคี ต.หนองหลวง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก ต.หนองหลวง

อ.อุ5มผาง จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.อุ5มผาง จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

56 ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก5มลิง)  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 8,500 ลบ.ม. 340,000 ม.2 บ.เซอทะ สํานักการช+าง

ม.2 บ.เซอทะ ต.หนองหลวง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก ต.หนองหลวง

อ.อุ5มผาง จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.อุ5มผาง จ.ตาก

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

อ.อุ5มผาง จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.อุ5มผาง จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

57 ขุดสระเก็บกักน้ําสาธารณะ(แก5มลิง)  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 9,200 ลบ.ม. 360,000 ม.1 บ.หนองหลวง สํานักการช+าง

ม.1 บ.หนองหลวง ต.หนองหลวง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก ต.หนองหลวง

อ.อุ5มผาง จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.อุ5มผาง จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

58 ขุดลอกคลองขยางแห5ง ม.14  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 12,800 ลบ.ม. 489,000 ม.14 บ.ใหม+เจริญธรรม สํานักการช+าง

บ.ใหม+เจริญธรรม ต.โปTงแดง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก ต.โปTงแดง

อ.เมืองตาก จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.เมืองตาก จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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 ขุดลอกคลอง ม.3 บ.สะแกเครือ  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 12,900 ลบ.ม. 493,000 ม.3 บ.สะแกเครือ สํานักการช+าง

ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก ต.วังประจบ

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.เมืองตาก จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

60 ขุดลอกคลอง บ.ดงยาง ต.ทุ+งกระเชาะ  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 13,000 ลบ.ม. 497,000 บ.ดงยาง ต.ทุ+งกระเชาะ สํานักการช+าง

อ.บ5านตาก จ.ตาก 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก อ.บ5านตาก จ.ตาก

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

61 ขุดลอกคลองแม+ระวาน ม.5  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 21,500 ลบ.ม. 500,000 ม.5 บ.แม+ระวาน สํานักการช+าง

บ.แม+ระวาน ต.ยกกระบัตร 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก บ.แม+ระวาน ต.ยกกระบัตร

อ.สามเงา จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.สามเงา จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

62 ขุดลอกคลองน้ําโจน ม.6  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 13,000 ลบ.ม. 497,000 ม.6 บ.น้ําโจน สํานักการช+าง

บ.น้ําโจน ต.วังหิน 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก ต.วังหิน

อ.เมืองตาก จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน) อ.เมืองตาก จ.ตาก

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)
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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.

63 ขุดลอกคลองสบยม ม.4 - ม.9  - ปริมาตรดินขุดไม+น5อยกว+า 13,000 ลบ.ม. 497,000 ม.4 - ม.9 ต.เชียงทอง สํานักการช+าง

ต.เชียงทอง เชื่อม ม.1 ต.ประดาง 1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน) งบ อบจ.ตาก อ.วังเจ5า จ.ตาก

อ.วังเจ5า จ.ตาก 2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

64 โครงการประชุมสัมมนาการใช5  - ฝ;กอบรมสัมนาให5กับบุคลากรของ อปท. 400,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก สํานักการช+าง

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก และหน+วยงานที่เกี่ยวข5องในเขตพื้นที่ งบ อบจ.ตาก โยธาธิการ

จังหวัดตาก จํานวน 200 คน และผังเมือง

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ จังหวัดตาก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ จังหวัดตาก

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ;กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ+ายเงิน/ส+งใช5เงินยืม

5) ประเมินผล รายการผลการดําเนินการ

65 โครงการปรับปรุงสถานีขนส+ง  - ก+อสร5างอาคารจําหน+ายสินค5าเบ็ดเตล็ด 1,900,000 สถานีขนส+งผู5โดยสาร สํานักการช+าง

ผู5โดยสารจังหวัดตาก ขนาดกว5าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก

พร5อมปรับปรุงภูมิทัศนืรอบอาคาร

ตามรายละเอียดและแบบแปลน

ของสํานักการช+าง อบจ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ5าง (30 วัน)

2) สรรหาผู5รับจ5าง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจ5าง (15 วัน)

4) ดําเนินการก+อสร5าง (150 วัน)

5) ตรวจรับการจ5าง/เบิกจ+ายเงิน (15 วัน)

54

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 3



ลําดับ หน วยงาน

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.

66 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. จัดซื้อระบบกล�องวงจรป;ด CCTV 400,000 บริเวณสะพานแขวนฯ สํานักการช+าง

ความปลอดภัยให5กับประชาชน และติดตั้ง จํานวน 1 ชุด งบ อบจ.ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

"ติดตั้งกล5องวงจรปZด CCTV" 1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู5ขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) ส+งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจ+ายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. จัดซื้อระบบกล�องวงจรป;ด CCTV 175,000 บริเวณศูนย1ป	องกันและ สํานักการช+าง

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

2. จัดซื้อระบบกล�องวงจรป;ด CCTV 175,000 บริเวณศูนย1ป	องกันและ สํานักการช+าง

และติดตั้ง จํานวน 1 ชุด งบ อบจ.ตาก บรรเทาสาธารณภัย 

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจ5งกองคลัง อบจ.ตาก

จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู5ขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) ส+งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจ+ายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 3



ลําดับ หน วยงาน

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. สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก 1,425,000 ในเขตเทศบาลเมืองตาก สํานักการช+าง

ติดตั้งกล�องวงจรป;ด CCTV งบ อบจ.ตาก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย

ให5กับประชาชน

1) แจ5งการสนับสนุนงบประมาณ

ให5 เทศบาลเมืองตาก ทราบ 

2) เทศบาลเมืองตากทําหนังสือ

ขอรับเงินอุดหนุน พร5อมแต+งตั้งกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ+ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ   

5) รายงานผลการดําเนินการ

71,498,000 67 0 1 0 56

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 3



ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

ลําดับ หน"วยงาน

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 โครงการฝ	กอบรมส�งเสริมคุณภาพ  - จัดฝ	กอบรมให�ความรู� และศึกษาดูงาน 2,800,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

และพัฒนาการจัดการอนามัย แก� อสม. ในจังหวัดตาก จํานวน 630 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดประจวบคีรัขันธ6

สิ่งแวดล�อม แก�อาสาสมัคร จํานวน 4 รุ�น จังหวัดเพชรบุรี รุ�น 1 รุ�น 2-3 รุ�น 4

สาธารณสุข 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 242,000 และจังหวัดราชบุรี

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559

1. แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2 โครงการฝ	กอบรมเพื่อพัฒนาการ  - จัดฝ	กอบรมให�ความรู� และศึกษาดูงาน 600,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

จัดการสุขาภิบาลอาหาร แก� อสม. ในจังหวัดตาก จํานวน 120 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดเพชรบุรี

แก�อาสาสมัครสาธารณสุข 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และจังหวัดราชบุรี

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง 242,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 4



ลําดับ หน"วยงาน

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 โครงการฝ	กอบรมปAองกันควบคุม  - ฝ	กอบรมประชาชนและผู�ที่เกี่ยว 300,000 แพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ กองกิจการสภาฯ

โรคติดต�อที่สําคัญ ข�องกับงานสาธารณสุขในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก อําเภอสามเงา

จํานวน 300 คน จํานวน 2 รุ�น จังหวัดตาก รุ�น 1 รุ�น 2

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

4 โครงการสนับสนุนการควบคุม 1. สนับสนุน สนง.สาธารณสุข 150,000 อําเภอพบพระ กองกิจการสภาฯ

ปAองกันโรค อําเภอพบพระ ในการควบคุม งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก

ป7องกันโรค

1) แจ�งการสนับสนุนงบประมาณ

ให� สนง.สาธารณสุขอําเภอพบพระทราบ 

2) สนง.สาธารณสุข อําเภอพบพระ

ทําหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร�อม

แต�งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 4



ลําดับ หน"วยงาน

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. สนับสนุน สนง.สาธารณสุข 250,000 อําเภอแม�ระมาด กองกิจการสภาฯ

อําเภอแม"ระมาด ในการควบคุม งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก

ป7องกันโรค

1) แจ�งการสนับสนุนงบประมาณ

ให� สนง.สาธารณสุขอําเภอแม�ระมาดทราบ 

2) สนง.สาธารณสุข อําเภอแม�ระมาด

ทําหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร�อม

แต�งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

5 โครงการฝ	กอบรมให�ความรู�แก�  - จัดฝ	กอบรมให�กับอาสาสมัครสาธารณสุข 1,000,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

เครือข�ายชมรมอาสาสมัคร ในจังหวัดตาก จํานวน 1,200 คน งบ อบจ.ตาก

สาธารณสุข จํานวน 9 รุ�น รุ�น 1 รุ�น 2-3 รุ�น 4 รุ�น 5-6 รุ�น 7-8 รุ�น 9

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

6 3 4 0 59

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 4



ลําดับ หน"วยงาน

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 โครงการฝ	กอบรมให�ความรู�ด�าน  - จักฝ	กอบรมให�กับผู�พิการ และผู�ดูแล 100,000 อบจ.ตาก กองกิจการสภาฯ

สิทธิและการดูแลสุขภาพผู�พิการ ผู�พิการในจังหวัดตาก จํานวน 100 คน งบ อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

7 โครงการฝ	กอบรมส�งเสริมการดูแล  - จัดฝ	กอบรมให�กับสตรีและสมาชิก 650,000 แพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ กองกิจการสภาฯ

สุขภาพอนามัยที่ดีของสตรีและ ในครอบครัวจังหวัดตาก จํานวน 860 คน งบ อบจ.ตาก อําเภอสามเงา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

สุขภาพอนามัยที่ดีของสตรีและ ในครอบครัวจังหวัดตาก จํานวน 860 คน งบ อบจ.ตาก อําเภอสามเงา

บุคคลในครอบครัว จํานวน 4 รุ�น จังหวัดตาก รุ�น 1 รุ�น 2-4

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

8 โครงการฝ	กอบรมเพื่อส�งเสริม  - จัดฝ	กอบรม ให�กับแกนนําเด็ก 150,000 อําเภอแม�ระมาด กองกิจการสภาฯ

สุขภาพและเพิ่มสมรรถนะ และเยาวชน จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก

ทางร�างกายให�กับเด็กและเยาวชน 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง 242,000

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 4



ลําดับ หน"วยงาน

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 โครงการฝ	กอบรมส�งเสริมการ  - ฝ	กอบรม และศึกษาดูงานกลุ�มสตรี 1,884,400 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

อนุรักษ6ขนบธรรมเนียมและศึกษา ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว งบ อบจ.ตาก จังหวัดประจวบคีรัขันธ6

วัฒนธรรมในแต�ละท�องถิ่นของสตรี จํานวน 420 คน จํานวน 2 รุ�น จังหวัดเพชรบุรี รุ�น 1 รุ�น 2

และบุคคลในครอบครัว 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และจังหวัดราชบุรี

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

10 โครงการฝ	กอบรมส�งเสริมพัฒนา  - ฝ	กอบรม และศึกษาดูงานกลุ�มสตรี 726,600 แพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ กองกิจการสภาฯ

ความรู�ความเข�าใจ และทักษะ ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว งบ อบจ.ตาก อําเภอสามเงา

การเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต�อง ของสตรี จํานวน 780 คน จํานวน 4 รุ�น จังหวัดตาก รุ�น 1-3 รุ�น 4

และบุคคลในครอบครัว 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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ลําดับ หน"วยงาน

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 โครงการฝ	กอบรมส�งเสริมศักยภาพ  - ฝ	กอบรม และศึกษาดูงานกลุ�มสตรี 1,450,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

สตรีและบุคคลในครอบครัวตามแนว ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว งบ อบจ.ตาก จังหวัดประจวบคีรัขันธ6

พระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 320 คน จํานวน 2 รุ�น จังหวัดเพชรบุรี รุ�น 1-2

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และจังหวัดราชบุรี

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

12 โครงการฝ	กอบรมการส�งเสริม  - ฝ	กอบรม และศึกษาดูงานกลุ�มสตรี 1,200,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

การอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว งบ อบจ.ตาก จังหวัดประจวบคีรัขันธ6

และสิ่งแวดล�อมของสตรีและบุคคล จํานวน 260 คน จํานวน 2 รุ�น จังหวัดเพชรบุรี รุ�น 1-2

ในครอบครัว 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และจังหวัดราชบุรี

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 4



ลําดับ หน"วยงาน

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 โครงการฝ	กอบรมส�งเสริมพัฒนา  - ฝ	กอบรม และศึกษาดูงานกลุ�มสตรี 839,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

อาชีพ และสร�างอาชีพ ให�สตรี ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว งบ อบจ.ตาก จังหวัดประจวบคีรัขันธ6

และบุคคลในครอบครัว จํานวน 200 คน จํานวน 2 รุ�น จังหวัดเพชรบุรี

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และจังหวัดราชบุรี รุ�น 1 รุ�น 2

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

14 โครงการฝ	กอบรมให�ความรู�ในเรื่อง  - ฝ	กอบรม และศึกษาดูงานกลุ�มสตรี 400,000 แพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ กองกิจการสภาฯ

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว งบ อบจ.ตาก อําเภอสามเงา

แก�สตรี และบุคคลในครอบครัว จํานวน 450 คน จํานวน 2 รุ�น จังหวัดตาก รุ�น 1-2

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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ลําดับ หน"วยงาน

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 โครงการฝ	กอบรมเพื่อพัฒนา  - ฝ	กอบรมผู�สูงอายุ ในจังหวัดตาก 100,000 อบจ.ตาก กองกิจการสภาฯ

คุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

16 โครงการสร�างรอยยิ้มให�กับผู�สูงอายุ  - ฝ	กอบรมผู�สูงอายุ อําเภอแม�ระมาด 200,000 อําเภอแม�ระมาด กองกิจการสภาฯ

จังหวัดตาก จํานวน 600 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559

จังหวัดตาก จํานวน 600 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

17 โครงการฝ	กอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ  - ฝ	กอบรมผู�สูงอายุ อําเภอสามเงา 150,000 อําเภอสามเงา กองกิจการสภาฯ

โภชนาการ และการออกกําลังกาย จังหวัดตาก จํานวน 350 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก

สําหรับผู�สูงอายุ 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 4



ลําดับ หน"วยงาน

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 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย6  - สนับสนุนเทศบาลนครแม�สอด 1,100,000 อําเภอแม�สอด กองกิจการสภาฯ

ฟJKนฟูสมรรถภาพผู�พิการ/ผู�สูงอายุ ในการจัดตั้งศูนย6ฟJKนฟูสมรรถภาพ งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก

อบจ.ตาก ผู�พิการ/ผู�สูงอายุ 

1) แจ�งการสนับสนุนงบประมาณ

ให� เทศบาลนครแม�สอดทราบ 

2) เทศบาลนครแม�สอด ทําหนังสือ

ขอรับเงินอุดหนุน พร�อมแต�งตั้ง

กรรมการมารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

19 โครงการฝ	กอบรมและศึกษาดูงาน  - ฝ	กอบรม และศึกษาดูงานแกนนําเด็ก 400,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและ และเยาวชน จํานวน 90 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดประจวบคีรัขันธ6

เยาวชน 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ และจังหวัดเพชรบุรี

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

20 โครงการฝ	กอบรมและศึกษาดูงาน  - ฝ	กอบรม และศึกษาดูงานแกนนําเด็ก 400,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

เพื่อส�งเสริมจิตสํานึกที่ดีต�อสังคม และเยาวชนในเขตอําเภอบ�านตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดประจวบคีรัขันธ6

และสิ่งแวดล�อมให�กับเด็กและ และอําเภอวังเจ�า จํานวน 90 คน และจังหวัดเพชรบุรี

เยาวชน 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
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ลําดับ หน"วยงาน

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) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

21 โครงการจัดงานวันต�อต�านยาเสพติด   - จัดกิจกรรมรณรงค6ปAองกันยาเสพติด 50,000 อําเภอเมืองตาก กองกิจการสภาฯ

ประชาชนและเยาวชนเข�าร�วม 800 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม 26

สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

22 โครงการชุมชนเข�มแข็งเพื่อเอาชนะ  - ฝ	กอบรมให�ประชาชน จํานวน 150 คน 100,000 ตําบลโปLงแดง กองกิจการสภาฯ

ยาเสพติด 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ งบ อบจ.ตาก อําเภอเมืองตาก

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง จังหวัดตาก

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ	กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช�เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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ลําดับ หน"วยงาน

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 โครงการฟJKนฟูสมรรถภาพที่จําเปMน  - สมทบกองทุนฟJKนฟูสมรรถภาพ 1,000,000 กองทุนฟJKนฟูสมรรถภาพ กองกิจการสภาฯ

ต�อสุขภาพแก�ผู�พิการและผู�สูอายุ ที่จําเปMนต�อสุขภาพ เพื่อให�ผู�พิการ งบ อบจ.ตาก ที่จําเปMนต�อสุขภาพ

และผู�สูงอายุ ได�รับบริการ 

จํานวน 2,500  ราย

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ�งกองคลัง

3) เบิกจ�ายเงิน

4) รายงานผลการดําเนินงาน

2. แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) รายงานผลการดําเนินงาน

1,000,000 67

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 4



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการงานวันเด็กแห�งชาติ  - จัดกิจกรรมวันเด็ก การแข�งขัน 1,896,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

การตอบป$ญหา การแสดงออกของเด็ก งบ อบจ.ตาก ศาสนา

นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดตาก และวัฒนธรรม

ผู1เข1าร�วมโครงการ จํานวน 18,000 คน

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

1. แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร%การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด(านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

2 โครงการฝ>กอบรมสัมมนาการจัด  - จัดฝ>กอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน 100,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

การศึกษาเพื่อพัฒนาท1องถิ่น ความคิดเห็นเพิ่มพูนความรู1และ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ประสบการณBให1กับครูบุคลากร และวัฒนธรรม

ทางการศึกษา จํานวน 260 คน

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม 

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการฝ>กอบรม และพัฒนาครู  - จัดฝ>กอบรมให1ความรู1ในการพัฒนา 250,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

และบุคคลากรทางการศึกษา ยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

สู�มาตรฐานมืออาชีพ ศึกษาเพื่อรองรับ AEC ให1กับครู และ และวัฒนธรรม

บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 55 คน

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม 

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ. 2560

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

4 โครงการฝ>กอบรมเข1าค�ายลูกเสือ -  - จัดกิจกรรมเข1าค�ายลูกเสือ โดยให1 100,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

ยุวกาชาด เนตรนารี เรียนรู1สู� ความรู1เกี่ยวกับการเข1าสู�ประชาคมอาเซียน งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ประชาคมอาเซียน และฝ>กการใช1ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย และวัฒนธรรม

มีเจตคติมีค�านิยมที่ดีไปประยุกตBใช1ในชีวิต

ประจําวัน ให1กับนักเรียน จํานวน 120 คน

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการฝ>กอบรมพัฒนาด1าน  - จัดฝ>กอบรมให1ความรู1ด1านเศรษฐกิจ 605,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง และศึกษาดูงาน ให1กับนักเรียน งบ อบจ.ตาก จังหวัดประจวบคีรัขันธB ศาสนา

ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ และจังหวัดเพชรบุรี และวัฒนธรรม

กรรมการสถานศึกษาในจังหวัดตาก

จํานวน 150 คน จํานวน 3 รุ�น รุ�น 1 รุ�น 2 รุ�น 3

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม 

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม 

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

6 โครงการฝ>กอบรมพัฒนาทักษะ  - จัดฝ>กอบรมให1ความรู1และพัฒนาทักษะ 100,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

ภาษาต�างประเทศ ภาษาต�างประเทศ ให1กับนักเรียน นักศึกษา งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ครู ผู1บริหาร ข1าราชการ และประชาชน และวัฒนธรรม

ในจังหวัดตาก จํานวน 100 คน

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม 

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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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 โครงการฝ>กอบรมการจัดทําแผน  - จัดฝ>กอบรมให1ความรู1วิธีการและขั้นตอน 100,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

การจัดการศึกษาขององคBกร การจัดทําแผนการจัดการศึกษา ให1กับ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ปกครองส�วนท1องถิ่น นักบริหารงานการศึกษา นักวิชาการศึกษา และวัฒนธรรม

และเจ1าหน1าที่ที่เกี่ยวข1องของ อปท.

ในจังหวัดตาก จํานวน 100 คน

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม 

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

8 โครงการฝ>กอบรมและศึกษาดูงาน  - จัดฝ>กอบรม และศึกษาดูงาน ให1กับ 265,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

แหล�งเรียนรู1นอกสถานที่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก และศึกษาดูงาน ศาสนา

ของนักเรียน จํานวน 80 คน ต�างจังหวัด และวัฒนธรรม

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม 

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการฝ�กอบรมให�ความรู�  - จัดฝ>กอบรมให1ความรู1ในการประกอบ 100,000 จังหวัดตาก กองการศึกษา

ในการส�งเสริมและพัฒนา อาชีพอิสระเพื่อสร1างรายได1ให1กับนักเรียน งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ทักษะอาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จํานวน 50 คน และวัฒนธรรม

1) ประชุมวางแผน

2) ขออนุมัติโครงการ / แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม 

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

10 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา  - อุดหนุนงบประมาณให1กับองคBกร 2,849,000  - โรงเรียนในจังหวัดตาก กองการศึกษา

สื่อการเรียนการสอนครุภัณฑBดนตรี ปกครองส�วนท1องถิ่น ส�วนราชการ เพื่อ งบ อบจ.ตาก จํานวน  24 แห�ง ดังนี้ ศาสนา

จัดซื้อครุภัณฑBดนตรี จํานวน  24 แห�ง 1) เทศบาลเมืองตาก และวัฒนธรรม

1) แจ1งหน�วยงานสถานศึกษา 2) รร.บ1านท�าตะคร1อ

2) สถานศึกษาทําหนังสือขอรับเงิน 3) รร.แม�สอด

อุดหนุน พร1อมแต�งตั้งคณะกรรมการ 4) รร.บ1านน้ําดิบ

มารับเงินอุดหนุน 5) รร.บ1านแม�กึ้ดหลวงฯ

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน 6) รร.บ1านปูแปN

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 7) รร.บ1านหัวฝาย

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน 8) รร.บ1านแม�ปะใต1

และติดตามโครงการ 9) รร.บ1านแม�ปะ

10) รร.ชุมชนบ1านแม�ตาวกลางฯ

11) รร.บ1านแม�ตาวใหม�

12) รร.บ1านพะเดOะ

13) รร.บ1านขะเนจื้อ
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ลําดับ หน	วยงาน

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) รร.บ1านแม�ตาวใต1

15) รร.บ1านค1างภิบาล

16) รร.บ1านแม�ปะเหนือ

17) รร.ปPาไม1อุทิศ 4

18) รร.ชุมชนบ1านพบพระ

19) รร.บ1านแม�สละเหนือ

20) รร.บ1านนุเซะโปล1

21) รร.ผดุงป$ญญา

22) รร.ผดุงป$ญญา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

22) รร.ผดุงป$ญญา

23) รร.แม�จะเราวิทยาคม

24) วิทยาลัยเกษตรฯตาก

11 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา  - อุดหนุนงบประมาณให1กับองคBกร 4,538,000  - โรงเรียนในจังหวัดตาก กองการศึกษา

สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ปกครองส�วนท1องถิ่น ส�วนราชการ เพื่อ งบ อบจ.ตาก จํานวน  30 แห�ง ดังนี้ ศาสนา

สารสนเทศ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี 1) ทต.แม�ตาว (ศพด.) และวัฒนธรรม

สารสนเทศ จํานวน 30 แห�ง 2) ทต.พบพระ (รร.อนุบาล)

1) แจ1งหน�วยงานสถานศึกษา 3) อบต.วาเล�ยB

2) สถานศึกษาทําหนังสือขอรับเงิน 4) รร.บ1านสันปPาปRวย

อุดหนุน พร1อมแต�งตั้งคณะกรรมการ 5) รร.บ1านวังน้ําเย็น

มารับเงินอุดหนุน 6) รร.บ1านแม�ตาวใต1

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน 7) รร.บ1านแม�ตาว

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 8) รร.บ1านห1วยม�วง

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน 9) รร.บ1านท�าอาจ

และติดตามโครงการ 10) รร.บ1านวังตะเคียน
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ลําดับ หน	วยงาน

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) รร.บ1านห1วยกะโหลก

12) รร.บ1านแม�ปะเหนือ

13) รร.ชุมชนบ1านแม�กุน1อย

14) รร.ชุมชนบ1านแม�กุน1อย

15) รร.กลาโหมราชเสนา

16) รร.บ1านร�มเกล1า 2

17) รร.บ1าร�มเกล1า 3

18) รร.รวมไทยพัฒนา 4

19) รร.ห1วยน้ํานักวิทยา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

19) รร.ห1วยน้ํานักวิทยา

20) รร.ตชด.บ1านแม�ออกฮู

21) รร.บ1านวาเล�ยB

22) รร.บ1านแม�ออกผารู

23) รร.บ1านทุ�งถ้ํา

24) รร.บ1านอู�หู�

25) รร.บ1านห1วยนกกก

26) รร.ชุมชนบ1านแม�ต1านฯ

27) รร.แม�กุวิทยาคม

28) รร.พบพระวิทยาคม

29) รร.อุ1มผางวิทยาคม

30) กศน. อ.บ1านตาก
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา  - อุดหนุนงบประมาณให1กับองคBกร 1,180,000  - โรงเรียนในจังหวัดตาก กองการศึกษา

สื่อการเรียนการสอนครุภัณฑBกีฬา ปกครองส�วนท1องถิ่น ส�วนราชการ เพื่อ งบ อบจ.ตาก จํานวน 10 แห�ง ดังนี้ ศาสนา

จัดซื้อครุภัณฑBกีฬา จํานวน 10 แห�ง 1) อบต.แม�ปะ(ศพด.) และวัฒนธรรม

1) แจ1งหน�วยงานสถานศึกษา 2) ทต.ท�าสายลวด

2) สถานศึกษาทําหนังสือขอรับเงิน 3) รร.บ1านวังน้ําเย็น

อุดหนุน พร1อมแต�งตั้งคณะกรรมการ 4) รร.บ1านวังตําลึง

มารับเงินอุดหนุน 5) รร.บ1านนาโบสถBฯ

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน 6) รร.ตชด.ค�ายพระเจ1าตากฯ

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 7) รร.บ1านหมื่นฤาชัย

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 7) รร.บ1านหมื่นฤาชัย

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน 8) รร.บ1านยะพอ

และติดตามโครงการ 9) รร.บ1านมอเกอ

10) รร.ขุนห1วยบ1านรุ�ง

13 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา  - อุดหนุนงบประมาณให1กับสถานศึกษา 700,000  - โรงเรียนในจังหวัดตาก กองการศึกษา

สื่อการเรียนการสอนประเภท ในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช1 งบ อบจ.ตาก จํานวน 3 แห�ง ดังนี้ ศาสนา

งานอาชีพ ในการฝ>กปฏิบัติงานอาชีพ จํานวน 3 แห�ง 1) รร.รวมไทยพัฒนา 5 และวัฒนธรรม

1) แจ1งหน�วยงานสถานศึกษา 2) วิทยาลัยเทคนิคแม�สอด

2) สถานศึกษาทําหนังสือขอรับเงิน 3) วิทยาลัยเทคนิคตาก

อุดหนุน พร1อมแต�งตั้งคณะกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน

และติดตามโครงการ
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา  - อุดหนุนงบประมาณให1กับสถานศึกษา 590,000  - โรงเรียนในจังหวัดตาก กองการศึกษา

สื่อสําหรับห1องสมุด ในการจัดทําห1องสมุดเพื่อส�งเสริม งบ อบจ.ตาก จํานวน 2 แห�ง ดังนี้ ศาสนา

การจัดการศึกษา และเปWนแหล�งค1นคว1า 1) รร.บ1านนาโบสถBฯ และวัฒนธรรม

หาความรู1ของนักเรียน จํานวน 2 แห�ง 2) รร.สรรพวิทยาคม

1) แจ1งหน�วยงานสถานศึกษา

2) สถานศึกษาทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พร1อมแต�งตั้งคณะกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน

และติดตามโครงการ

15 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา  - อุดหนุนงบประมาณให1กับสถานศึกษา 70,000 ศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สื่อการเรียนการสอน โตOะ - เก1าอี้ เพื่อจัดซื้อโตOะ-เก1าอี้ นักเรียน เพื่อใช1 งบ อบจ.ตาก อบต.ท�าสายลวด ศาสนา

สําหรับเด็กปฐมวัย ประโยชนBในการเรียนการสอนสําหรับ อําเภอแม�สอด และวัฒนธรรม

เด็กปฐมวัย จํานวน 1 แห�ง จังหวัดตาก

1) แจ1งหน�วยงานสถานศึกษา

2) สถานศึกษาทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พร1อมแต�งตั้งคณะกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน

และติดตามโครงการ
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดทํา  - อุดหนุนงบประมาณให1กับสถานศึกษา 7,000 โรงเรียนแม�กุวิทยาคม กองการศึกษา

แหล�งเรียนรู1 ในการสร1างแหล�งเรียนรู1ตามหลักของ งบ อบจ.ตาก อําเภอแม�สอด ศาสนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปWนแหล�ง จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

เรียนรู1ของนักเรียน จํานวน 1 แห�ง

1) แจ1งหน�วยงานสถานศึกษา

2) สถานศึกษาทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พร1อมแต�งตั้งคณะกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน

และติดตามโครงการ

17 โครงการอุดหนุนงบประมาณ  - อุดหนุนงบประมาณให1กับสถานศึกษา 250,000 โรงเรียนบ1านแม�กลองเก�า กองการศึกษา

ต�อเติมอาคารเรียน สําหรับต�อเติมอาคารเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่ งบ อบจ.ตาก อําเภออุ1มผาง ศาสนา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

จํานวน 1 แห�ง

1) แจ1งหน�วยงานสถานศึกษา

2) สถานศึกษาทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พร1อมแต�งตั้งคณะกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน

4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน

และติดตามโครงการ
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการร�วมสืบสานประเพณี 1. ร	วมจัดงานสืบสานประเพณี 6,400,000 ศาลสมเด็จพระเจ1า กองการศึกษา  

 งานตากสินมหาราชานุสรณB งานตากสินมหาราชานุสรณ%จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก ตากสินมหาราช ศาสนา

จังหวัดตาก ประจําปX ประจําป6 พ.ศ. 2559 - 2560 จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

พ.ศ. 2559 - 2560 กับจังหวัดตาก  มีกิจกรรมดังนี้

  - จัดการแสดงละครแสงเสียงเทิด  

พระเกียรติฯ

 - การชกมวยไทยฯ  

 - ขบวนเทิดพระเกียรติฯ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - ขบวนเทิดพระเกียรติฯ 

 - กิจกรรมตามที่จังหวัดมอบหมายฯ

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรม ประมาณ

20,000 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง 

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง

 3) ดําเนินการตามโครงการ    

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม    

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

2. สนับสนุนจังหวัดตากร	วมจัดงาน 2,000,000 ศาลสมเด็จพระเจ1า กองการศึกษา

สืบสานประเพณีงานตากสินมหาราชา งบ อบจ.ตาก ตากสินมหาราช ศาสนา

นุสรณ%จังหวัดตาก ประจําป6 จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

พ.ศ. 2559 - 2560 

1) แจ1งการสนับสนุนงบประมาณ

ให1จังหวัดตากทราบ 

78
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ลําดับ หน	วยงาน

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 พร1อมแต�งตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจ�ายเงินอุดหนุน    

4) ติดตามผลการดําเนินการ   

5) รายงานผลการดําเนินการ

2 โครงการร�วมสืบสานประเพณี  - ร�วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ชนเผ�าม1ง จังหวัดตาก วัฒนธรรม ชนเผ�าม1ง จังหวัดตาก 

จํานวน 5 แห�ง ดังนี้

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

จํานวน 5 แห�ง ดังนี้

 1. จัดงานร	วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 300,000 อําเภอพบพระ กองการศึกษา   

ชนเผ	าม(ง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ  และวัฒนธรรม   

1,200 คน   

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง         

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง       

  3) ดําเนินการตามโครงการ   

  4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

 5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. จัดงานร	วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 180,000 อําเภอแม�สอด กองการศึกษา

ชนเผ	าม(ง อําเภอแม	สอด จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม  

1,000 คน
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ลําดับ หน	วยงาน

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) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง  

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง   

3) ดําเนินการตามโครงการ  

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

3. จัดงานร	วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 50,000 อําเภอบ1านตาก กองการศึกษา      

ชนเผ	าม(ง อําเภอบ(านตาก จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

800 คน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

800 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง    

3) ดําเนินการตามโครงการ   

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

4. จัดงานร	วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 120,000 อําเภอวังเจ1า กองการศึกษา

ชนเผ	าม(ง อําเภอวังเจ(า จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

700 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง    

3) ดําเนินการตามโครงการ   

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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ลําดับ หน	วยงาน

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. จัดงานร	วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 100,000 อําเภออุ1มผาง กองการศึกษา

ชนเผ	าม(ง อําเภออุ(มผาง จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

650 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง    

3) ดําเนินการตามโครงการ   

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3 โครงการร�วมสืบสานประเพณี  - ร�วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ชนเผ�าปกาเกอะญอ วัฒนธรรม ชนเผ�าปกาเกอะญอ  

จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 3 แห�ง ดังนี้

1. จัดงานร	วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 200,000 อําเภอแม�ระมาด กองการศึกษา    

ชนเผ	าปกาเกอะญอ อําเภอแม	ระมาด งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา  

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง  

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง

3) ดําเนินการตามโครงการ  

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  
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ลําดับ หน	วยงาน

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. จัดงานร	วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 200,000 อําเภอท�าสองยาง กองการศึกษา   

ชนเผ	าปกาเกอะญอ อําเภอท	าสองยาง งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ 

500 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง

3) ดําเนินการตามโครงการ  

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

3. จัดงานร	วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 100,000 อําเภออุ1มผาง กองการศึกษา    

ชนเผ	าปกาเกอะญอ อําเภออุ(มผาง งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา  

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ 

800 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง  

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง  

3) ดําเนินการตามโครงการ  

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการร�วมสืบสานประเพณี จัดงานร	วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 50,000 อําเภอแม�สอด กองการศึกษา

วัฒนธรรม ชนเผ�าเครือไต ชนเผ	าเครือไต อําเภอแม	สอด จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก  - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

800 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง 

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง

3) ดําเนินการตามโครงการ

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

5 โครงการร�วมสืบสานประเพณี  - ร�วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ

ขึ้นธาตุ จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 4 แห�ง  ดังนี้

1. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก(า 100,000 อําเภอบ1านตาก กองการศึกษา

ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ(านตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง  

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง      

3) ดําเนินการตามโครงการ       

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 5



ลําดับ หน	วยงาน

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. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก(า 140,000 อําเภอบ1านตาก กองการศึกษา

ตําบลตากตก อําเภอบ(านตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ 

800 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง  

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง     

3) ดําเนินการตามโครงการ      

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม     

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

3. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนแปด  100,000 อําเภอบ1านตาก กองการศึกษา    

ตําบลบ(านนา  อําเภอสามเงา งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

   - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ 

 1,000 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง    

3) ดําเนินการตามโครงการ       

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   
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ลําดับ หน	วยงาน

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. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนแปด  100,000 อําเภอสามเงา กองการศึกษา

 ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,000 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง    

3) ดําเนินการตามโครงการ       

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

6 โครงการร�วมสืบสานประเพณี  - ร�วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ํา

สรงน้ําพระธาตุ จังหวัดตาก พระธาตุ จังหวัดตาก จํานวน 3 แห�ง ดังนี้

1. จัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 50,000 อําเภอแม�สอด กองการศึกษา   

ตําบลแม	ปะ อําเภอแม	สอด จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา   

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

800 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง  

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง      

3) ดําเนินการตามโครงการ       

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม    

5) รายงานผลการดําเนินงาน     
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ลําดับ หน	วยงาน

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. จัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 70,000 อําเภอแม�สอด กองการศึกษา

ตําบลแม	กุ อําเภอแม	สอด จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,000 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง  

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง  

3) ดําเนินการตามโครงการ   

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

3. จัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 50,000 อําเภอแม�สอด กองการศึกษา

ตําบลพระธาตุ อําเภอแม	ระมาด งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,000 คน

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง  

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง  

3) ดําเนินการตามโครงการ   

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการร�วมสืบสานประเพณี  - ร�วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

วันสงกรานตB จังหวัดตาก วันสงกรานตB จังหวัดตาก

จํานวน 4 แห�ง ดังนี้

1. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต% 100,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรม 1,500 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง      

3) ดําเนินการตามโครงการ      

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3) ดําเนินการตามโครงการ      

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

2. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต% 50,000 อําเภอบ1านตาก กองการศึกษา

อําเภอบ(านตาก จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรม 800 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง      

3) ดําเนินการตามโครงการ      

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   
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3. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต% 50,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

ตําบลแม	ท(อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรม 800 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง      

3) ดําเนินการตามโครงการ      

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

4. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต% 50,000 อําเภอวังเจ1า กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต% 50,000 อําเภอวังเจ1า กองการศึกษา

อําเภอวังเจ(า จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรม 1,000 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง      

3) ดําเนินการตามโครงการ      

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

8 โครงการร�วมสืบสานประเพณี  - ร�วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก จํานวน 2 แห�ง ดังนี้

1. จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ    150,000 อําเภอวังเจ1า กองการศึกษา

อําเภอวังเจ(า จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

2,000 คน
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ลําดับ หน	วยงาน
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1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง     

3) ดําเนินการตามโครงการ    

  4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

2. จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ    200,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรมประมาณ  และวัฒนธรรม  

1,500 คน  

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

1,500 คน  

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง  

3) ดําเนินการตามโครงการ    

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

9 โครงการร�วมส�งเสริมกิจกรรมหรือ  - ร	วมส	งเสริมกิจกรรม หรือพิธีกรรม 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษา

พิธีกรรมทางด1านศาสนา ทางด(านศาสนา จังหวัดตากดังนี้ งบ อบจ.ตาก  ศาสนา

1. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา  และวัฒนธรรม  

2. จัดกิจกรรมวันเข(าพรรษา   

3. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาฯ

1) ประสานงานหน�วยงานที่เกี่ยวข1อง 

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ1าง

3) ดําเนินการตามโครงการ

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน  
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10 โครงการอบรมส�งเสริมให1ความรู1  - จัดฝ>กอบรมส�งเสริมให1ความรู1

ด1านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ ด1านการปฏิบัติธรรมตามหลัก

ให1แก�ประชาชน และเยาวชนทั่วไป ศาสนาพุทธ ให1แก�ประชาชน และเยาวชน

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 

จํานวน 4 รุ�น ดังนี้

1. รุ	นที่ 1 อําเภอแม	ระมาด จังหวัดตาก 200,000 อําเภอแม�ระมาด กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง  

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  

2. รุ	นที่ 2 อําเภอบ(านตาก จังหวัดตาก 200,000 อําเภอบ1านตาก กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง  

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  
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ลําดับ หน	วยงาน
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3. รุ	นที่ 3 อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 200,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง  

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  

4. รุ	นที่ 4 อําเภอแม	สอด จังหวัดตาก 200,000 อําเภอแม�สอด กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง  

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  

11 โครงการอบรมส�งเสริมให1ความรู1  -  จัดฝ>กอบรมส�งเสริมสนับสนุนให1ความรู1 100,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

ด1านการปฏิบัติตามหลักศาสนา ด1านการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ให1แก� งบ อบจ.ตาก อําเภอแม�สอด ศาสนา

อิสลาม ให1แก�ประชาชนและ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป จํานวน 200 คน  จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

เยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

จังหวัดตาก 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง  

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  
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12 โครงการอบรมส�งเสริมให1ความรู1  -  จัดฝ>กอบรมส�งเสริมสนับสนุนให1ความรู1

ด1านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสตB ด1านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสตB ให1แก�

ให1แก�ประชาชนและเยาวชนทั่วไป ประชาชนและเยาวชนทั่วไป จํานวน 2 รุ�น

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ดังนี้

1. รุ	นที่ 1 อําเภอวังเจ(า จังหวัดตาก 80,000 อําเภอวังเจ1า กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 150 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง  

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ   

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  

2. รุ	นที่ 2 อําเภอแม	สอด จังหวัดตาก 100,000 อําเภอแม�สอด กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง  

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ   

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ  
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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 โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะ  - จัดอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางด1าน

พิธีกรรมทางด1านพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาตามหลักศาสนากิจให1แก�

ตามหลักศาสนากิจให1แก�ประชาชน ประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่

และเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก จํานวน 2 รุ�น ดังนี้

จังหวัดตาก 1. รุ	นที่ 1 อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 300,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2. รุ	นที่ 1 อําเภอแม	สอด จังหวัดตาก 300,000 อําเภอแม�สอด กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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14 โครงการอบรมส�งเสริมให1ความรู1  - จัดฝ>กอบรมส�งเสริมให1ความรู1ธรรมศึกษา

ด1านธรรมศึกษา บาลีศึกษาให1แก� บาลีศึกษา ให1แก�ประชาชนและเยาวชนทั่วไป

ประชาชน และเยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จํานวน 2 รุ�น ดังนี้

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 1. รุ	นที่ 1 อําเภอแม	สอด จังหวัดตาก 300,000 อําเภอแม�สอด กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2. รุ	นที่ 2 อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 300,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 200 คน งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ  และวัฒนธรรม

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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15 โครงการศึกษาวิเคราะหBวิจัย และ  - ศึกษาวิเคราะหBวิจัย และเผยแพร�ข1อมูลด1าน 100,000 อบจ.ตาก กองการศึกษา 

เผยแพร�ข1อมูลด1านศาสนา ศิลปะ ศาสนา ศีลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ งบ อบจ.ตาก  ศาสนา

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิป$ญญาท1องถิ่น จังหวัดตาก จํานวน 1 เรื่อง และวัฒนธรรม

ภูมิป$ญญาท1องถิ่นจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการตามโครงการ

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

16 โครงการส�งเสริมเครือข�ายวัฒนธรรม  - ส�งเสริมเครือข�ายวัฒนธรรมกลุ�ม 300,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษาฯ

กลุ�มชาติพันธุB จังหวัดตาก ชาติพันธุBจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก

จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรม  100  คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

17 โครงการร�วมสืบสานประเพณี  - จัดงานร�วมสืบสานประเพณีบวงสรวง 50,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา

บวงสรวงและสรงน้ําศาลหลักเมือง และสรงน้ําศาลหลักเมืองเก�าจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ศาสนา

เก�าจังหวัดตาก จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรม  500  คน  และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
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3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

18 โครงการจัดทําทะเบียนปราชญB  - จัดทําทะเบียนปราชญBชาวบ1านและ 20,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษา

ชาวบ1าน และภูมิป$ญญาท1องถิ่น ภูมิป$ญญาท1องถิ่นจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก ศาสนา

จังหวัดตาก จํานวน 1 ครั้ง  และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

19 โครงการฝ>กอบรมเพิ่มศักยภาพ  - จัดฝ>กอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข�าย 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษาฯ

เครือข�ายปราชญBชาวบ1าน ปราชญBชาวบ1านจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก

จังหวัดตาก จํานวนผู1เข1าร�วมกิจกรรม  50  คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ>กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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20 โครงการฝ>กอบรมถ�ายทอดศิลป  - จัดฝ>กอบรมถ�ายทอดความรู1ด1านศิลป 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษา

วัฒนธรรมและภูมิป$ญญาท1องถิ่น วัฒนธรรมภูมิป$ญญาท1องถิ่นจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก ศาสนา

จังหวัดตาก ให1แก�ประชาชน และ ผู1เข1ารับการฝ>กอบรม จํานวน 100 คน  และวัฒนธรรม

เยาวชนทั่วไป 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ1งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ�ายเงิน/ส�งใช1เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

21 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,  - ร�วมกิจกรรมจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี 350,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองการศึกษา

งามวันสําคัญของชาติ และงาน วันสําคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

รับเสด็จฯ พิธีทางศาสนาต�างๆ ของ อบจ.ตาก ฯลฯ และวัฒนธรรม  

17 กิจกรรม ดังนี้

1. วันป[ยะมหาราช 23  

2. วันพระบิดาแห�งฝนหลวง 14

3. วันเฉลิมพระเกียรติพระบาท 5

สมเด็จพระเจ1าอยู�หัว  เนื่องใน 

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา  5 ธันวาคม  

(วันพ�อ)

4. วันคล1ายวันสถาปนาค�ายพระเจ1าตาก 7

5. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18

เนื่องในวันยุทธหัตถี

6. วันพ�อขุนรามคําแหงมหาราช 17
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7. วันท1องถิ่นไทย 18

8. วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทรB 31

พระนั่งเกล1าเจ1าอยู�หัว

9. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟNา 6

จุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึก

มหาจักรีบรมราชวงศB  

10. วันคล1ายวันพระราชสมภพ 17  

  สรงน้ําพระเจ1าตากสินมหาราช  

 11. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 11. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25

 เนื่องในวันคล1ายวันสวรรคต  

 12. วันอนุสรณBผู1เสียสละจังหวัดตาก 30   

  13. วันฉัตรมงคล   5

 14. วันสมเด็จพระนารายณBมหาราช 11

15. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม 28

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 16. วันพระบิดาแห�งกฎหมายไทย 7

(วันรพี)  

17. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 12

พระนางเจ1าฯพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม�)

14,310,000 14 11 26 10 98

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 5



ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 6  การพัฒนาด�านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ลําดับ หน#วยงาน

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 โครงการบริหารจัดการขยะ 1. จัดประชุม อปท. ในจังหวัดตาก เพื่อ 650,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

มูลฝอยรวม และของเสียอันตราย เพื่อติดตามปริมาณของเสียอันตรายชุมชน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ชุมชน ในจังหวัดตาก จํานวน 2 ครั้ง

2. ดําเนินการจัดฝ0กอบรม/ศึกษาดูงาน

เจ5าหน5าที่ของ อปท./ผู5นําชุมชน

จํานวน 80 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

1. แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ0กอบรม/ศึกษาดูงาน

4) เบิกจ:ายเงิน/ส:งใช5เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3. การจ5างเหมากําจัดของเสีย

และอันตราย จํานวน 2 ครั้ง

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจ5งกองคลัง

สรรหาผู5รับจ5าง

2) ลงนามในสัญญาจ5าง

3) ดําเนินการกําจัดขยะและของเสีย

อันตรายชุมชน

4) เบิกจ:ายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

99

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 6



ลําดับ หน#วยงาน

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 โครงการรณรงค=เพื่อลดขยะมูลฝอย  - จัดฝ0กอบรม/จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ให5กับ เจ5าหน5าที่ อปท. แกนนําหมู:บ5าน/ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ชุมชน จํานวน 80 คน และจัดประกวด

อปท.ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ดีเด:น

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ0กอบรม

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

3) ดําเนินการจัดฝ0กอบรม

4) เบิกจ:ายเงิน/ส:งใช5เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3 โครงการบริหารจัดการแก5ไขป@ญหา  - สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก 2,300,000 เขตเทศบาลเมืองตาก กองแผนและ

ขยะมูลฝอยร:วมกันแบบบูรณาการ จัดซื้อรถบรรทุกเก็บขนขยะ งบ อบจ.ตาก จังหวัดตาก งบประมาณ

จํานวน 1 คัน

1) แจ5งการสนับสนุนงบประมาณ

ให5เทศบาลเมืองตากทราบ 

2) เทศบาลเมืองตากทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พร5อมแต:งตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน  

3) ขออนุมัติเบิกจ:ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

3,150,000 3 2 0 1 100

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 6



ลําดับ หน#วยงาน

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 โครงการกล5าไม5เพื่อการอนุรักษ=  - จ5างเหมาเพาะชํากล5าไม5 270,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม จํานวน 54,000 กล5า งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง/จัดจ5าง

3) ดําเนินการจัดจ5าง (150 วัน)

4) ตรวจรับพัสดุ / เบิกจ:ายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2 โครงการประกวดปGาชุมชน  - จัดประกวดปGาชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก 300,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

2. แผนงานการเกษตร

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

2 โครงการประกวดปGาชุมชน  - จัดประกวดปGาชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก 300,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ:ายเงิน/ส:งใช5เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3 โครงการอนุรักษ� ดิน น้ํา ป�า  - จัดฝ0กอบรมให5ประชาชน จํานวน 50 คน 250,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ0กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ:ายเงิน/ส:งใช5เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

101

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 6



ลําดับ หน#วยงาน

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 โครงการฝ0กอบรมสร5างจิตสํานึก  - จัดฝ0กอบรม และศึกษาดูงาน 1,850,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

ในการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติ ให5กับนักเรียน/ประชาชน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

และสิ่งแวดล5อม จํานวน 800 คน 8 รุ:น รุ:น 1-4 รุ:น 5 รุ:น 6 รุ:น 7-8

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ0กอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ:ายเงิน/ส:งใช5เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

สถานที่ดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินงาน

5 โครงการสร5างฝายชะลอน้ํา  - ดําเนินการก:อสร5างฝายชะลอน้ํา 300,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

(ฝายชะลอน้ําแบบผสมผสาน) งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ในพื้นที่ป�าต�นน้ําลําธารหรือป�าชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดตาก จํานวน 100 ลูก

จํานวน 3 ครั้ง

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ:ายเงิน/ส:งใช5เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

102

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 6



ลําดับ หน#วยงาน

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 โครงการพัฒนาเครือข:ายปGาชุมชน  - จัดฝ0กอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษา 700,000 พื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

จังหวัดตาก ดูงาน คณะกรรมการเครือข:ายปGาชุมชน งบ อบจ.ตาก และต:างจังหวัด งบประมาณ

จังหวัดตาก จํานวน 100 หมู:บ5าน 

จํานวน 2 ครั้ง

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ5งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝ0กอบรม/ศึกษาดูงาน  

4) เบิกจ:ายเงิน/ส:งใช5เงินยืม

พ.ศ. 2560
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

4) เบิกจ:ายเงิน/ส:งใช5เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3,670,000 2 8 4 2 103

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 6



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการจัดทําแผนพัฒนา  - จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ 100,000 จังหวัดตาก กองแผนและ

องค&การบริหารส)วนจังหวัดตาก จัดทําแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

มหาดไทยว)าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาฯ

 - การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป$ 

(พ.ศ. 2561 - 2564) ตามขั้นตอน ดังนี้

1. รวบรวมข,อมูลพื้นฐานจากส)วนราชการ

ภายในจังหวัดตาก และส)วนราชการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร7การพัฒนาที่ 7  การพัฒนาด9านการบริหาร การเมือง และการมีส	วนร	วม
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ภายในจังหวัดตาก และส)วนราชการ

ภายใน อบจ.ตาก เพื่อประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาสี่ป5

2. จัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบ

ป7ญหาความต,องการของประชาชน

3. แจ,ง ส.อบจ.ตาก, ส)วนราชการ อบจ.ตาก

ส)งโครงการพัฒนา

4. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ตาก

เพื่อจัดทําร)างแผนพัฒนาสี่ป5

5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา

 อบจ.ตาก เพื่อพิจารณาร)างแผนพัฒนาสี่ป5

6. เสนอผู,บริหารประกาศใช,แผนพัฒนา

สี่ป5 พร,อมแจ,งส)วนราชการ และ

ประชาชนทราบ

104

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 7



ลําดับ หน	วยงาน

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.

 - จัดทํารูปเล)มแผนพัฒนา

และแผนการดําเนินงาน อบจ.ตาก 

1. จัดจ9างถ	ายเอกสารและจัดทํารูปเล	ม

แผนพัฒนาสี่ป$ (พ.ศ. 2560 - 2562)

ตามขั้นตอน ดังนี้

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดจ,าง

3) ดําเนินการจัดจ,าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3) ดําเนินการจัดจ,าง

4) เบิกจ)ายเงิน

5) จัดส)งเผยแพร)เอกสาร / รายงานผล

การดําเนินการ

2. จัดจ9างถ	ายเอกสารและจัดทําทํารูปเล	ม

แผนการดําเนินงาน ประจําป$งบประมาณ

พ.ศ. 2560 ตามขั้นตอน ดังนี้

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดจ,าง

3) ดําเนินการจัดจ,าง

4) เบิกจ)ายเงิน

5) จัดส)งเผยแพร)เอกสาร / รายงานผล

การดําเนินการ

105

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 7



ลําดับ หน	วยงาน

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. ประชุมคณะกรรมการติดตาม 50,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

แผนพัฒนา อบจ.ตาก กําหนดแนวทาง วิธีการในการ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ติดตามและประเมินผลแผน

ป5งบประมาณ พ.ศ. 2560

2. รายงานผลการดําเนินงาน ป5 2560

ไตรมาสที่ 1 กับคณะกรรมการฯ

3. รายงานผลการดําเนินงาน ป5 2560

ไตรมาสที่ 2 กับคณะกรรมการฯ

4. รายงานผลการดําเนินงาน ป5 2560

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. รายงานผลการดําเนินงาน ป5 2560

ไตรมาสที่ 3 กับคณะกรรมการฯ

5. รายงานผลการดําเนินงาน ป5 2559

ไตรมาสที่ 4 กับคณะกรรมการฯ

6. จัดทํารายงานผลการติดตาม

ป5งบประมาณ พ.ศ. 2559

ต)อนายกฯ เพื่อให,นายกฯเสนอ

ต)อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ

พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ

7. จัดทํารายงานผลการติดตาม

ป5งบประมาณ พ.ศ. 2560

ต)อนายกฯ เพื่อให,นายกฯเสนอ

ต)อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ

พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ
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ลําดับ หน	วยงาน

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 1. จัดทํายุทธศาสตร& อปท. ในเขตพื้นที่ 50,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

พัฒนาท,องถิ่น จังหวัดตาก จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

2. แจ,งยุทธศาสตร& อปท. ให,กับ อปท.

ในเขตพื้นที่จังหวัดทราบ

3. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ 

ระดับอําเภอ เพื่อคัดเลือกโครงการ

ประสานแผนฯ เสนอคณะกรรมการ

ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด

4. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ 

ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการ

ประสานแผนฯ

4 โครงการบริหารจัดการศูนย&  - จัดทําฐานข,อมูลการพัฒนาองค&กร 30,000 อบจ.ตาก กองแผนและ   

เครือข)ายเพื่อแก,ไขป7ญหาและ ปกครองส)วนท,องถิ่นในเขตจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ส)งเสริมการมีส)วนร)วมในการ  - บริการข,อมูลข)าวสารของ อบจ.ตาก

พัฒนาท,องถิ่น Clinic Center อปท. และหน)วยงานราชการอื่นๆ

อบจ.ตาก ในจังหวัดตาก

 - จัดจ9างทําห9อง คลีนิกเซนเตอร7

อบจ.ตาก

1) ประสานงานจัดเก็บข,อมูลการพัฒนา

อปท. จ.ตาก / วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง/จัดจ,าง

3) ดําเนินการจัดจ,าง

4) เบิกจ)ายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการส)งเสริมประชาธิปไตย  - จัดกิจกรรมร)วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ 100,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

ในการส)งเสริมประชาธิปไตย จํานวน 1 ครั้ง งบ อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

6 โครงการปฐมนิเทศข,าราชการ  - จัดปฐมนิเทศให,กับบุคลากรที่ได,รับ 50,000 ห,องประชุม อบจ.ตาก กองการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6 โครงการปฐมนิเทศข,าราชการ  - จัดปฐมนิเทศให,กับบุคลากรที่ได,รับ 50,000 ห,องประชุม อบจ.ตาก กองการ

ลูกจ,างและพนักงานจ,างของ การบรรจุแต)งตั้งใหม) ผู,สังเกตการณ& งบ อบจ.ตาก เจ,าหน,าที่

อบจ.ตาก และผู,ที่สนใจ จํานวน 30 คน 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

7 โครงการฝOกอบรมด,านคุณธรรม  - จัดฝOกอบรมให,กับผู,บริหาร คณะผู,บริหาร 150,000 วัดไทรงาม กองการ

และจริยธรรมของบุคลากร ข,าราชการ ลูกจ,าง และพนักงานจ,าง งบ อบจ.ตาก อําเภอไทรงาม เจ,าหน,าที่

อบจ.ตาก อบจ.ตาก และผู,สังเกตการณ& จังหวัดกําแพงเพชร

จํานวน 50 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
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ลําดับ หน	วยงาน

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) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

8 โครงการเสริมสร,างศักยภาพ  - จัดฝOกอบรมให,กับข,าราชการ ลูกจ,าง 400,000 ห,องประชุม อบจ.ตาก กองการ

การปฏิบัติงานของบุคลากร และพนักงานจ,าง อบจ.ตาก ผู,สังเกตการณ& งบ อบจ.ตาก เจ,าหน,าที่

อบจ.ตาก  หลักสูตร และผู,สนใจ จํานวน 270 คน

"การพัฒนาด,านจิตบริการ" 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

9 โครงการเสริมสร,างศักยภาพ  - จัดฝOกอบรมให,กับข,าราชการ ลูกจ,าง 200,000 ห,องประชุม อบจ.ตาก กองการ

การปฏิบัติงานของบุคลากร และพนักงานจ,าง อบจ.ตาก ผู,สังเกตการณ& งบ อบจ.ตาก เจ,าหน,าที่

อบจ.ตาก  หลักสูตร และผู,สนใจ จํานวน 100 คน

"สมรรถนะกับการประเมินผล 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

การปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

การคัดเลือก การสอบคัดเลือก จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

ตามระบบจําแนกตําแหน)ง 3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

ระบบแท)ง" 4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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ลําดับ หน	วยงาน
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10 โครงการฝOกอบรมพัฒนาความรู,  - จัดฝOกอบรมให,กับผู,บริหาร คณะผู,บริหาร 950,000 ห,องประชุม อบจ.ตาก กองการ

และทักษะด,านการปฏิบัติงาน ข,าราชการ ลูกจ,าง และพนักงานจ,าง งบ อบจ.ตาก และศึกษาดูงาน เจ,าหน,าที่

ของบุคลากร อบจ.ตาก อบจ.ตาก และผู,สังเกตการณ& ต)างจังหวัด

จํานวน 100 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

11 โครงการเตรียมความพร,อมก)อน  - จัดฝOกอบรมให,กับบุคลากร อบจ.ตาก 100,000 ห,องประชุม อบจ.ตาก กองการ

เกษียณอายุราชการกรณีอื่นๆ ที่เกษียณอายุราชการ หรือพ,นจากราชการ งบ อบจ.ตาก เจ,าหน,าที่

ของบุคลากร อบจ.ตาก กรณีอื่นๆ ผู,สังเกตการณ& และผู,ที่สนใจ 

จํานวน 50 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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ลําดับ หน	วยงาน
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12 โครงการฝOกอบรมเพื่อพัฒนา  - จัดฝOกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 300,000 ต)างจังหวัด กองกิจการสภาฯ

ศัยภาพการปฏิบัติหน,าที่ของ การปฏิบัติหน,าที่ของประธานสภาฯ งบ อบจ.ตาก

ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา และสมาชิกสภา อบจ.ตาก จํานวน 30 คน

อบจ.ตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

13 โครงการฝOกอบรมพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝOกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงาน 300,000 ต)างจังหวัด กองกิจการสภาฯ

งานกิจการสภาองค&การบริหาร กิจการสภาองค&การบริหารส)วนจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก

ส)วนจังหวัดตาก จํานวน 50 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

14 โครงการจัดการการเลือกตั้งผู,บริหาร  - จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง 100,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

และสภาชิกสภาองค&การบริหารส)วน งบ อบจ.ตาก

จังหวัดตาก
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการฝOกอบรมพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝOกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ 200,000 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

และบทบาทสภาท,องถิ่นใน บทบาทสภาท,องถิ่นในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก

จังหวัดตาก จํานวน 300 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน

16 โครงการเผยแพร)ประชาสัมพันธ&  - จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน 456,000 1. สวท.ตาก สํานักปลัดฯ

ทางสถานีวิทยุฯ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก และสวท.แม)สอด งบ อบจ.ตาก 2. สวท.แม)สอด

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

วันละ 1/2 ชั่วโมง

 - จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน

ทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก 
ทุกวันจันทร& - เสาร& เวลา 10.00-10.30 น. 

วันละ 1/2 ชั่วโมง

1) ประสานงาน/รวบรวมข,อมูล

2) ขออนุมัติโครงการ

3) ดําเนินการจัดรายการ   

4) เบิกจ)ายเงินตามระเบียบฯ   

5) รายงานผลการดําเนินงานประจําสัปดาห&   
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17 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก  - จัดจ,างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2 300,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

พิมพ& 4 สี จํานวน 16 หน,า จัดทํา 3 เดือน งบ อบจ.ตาก

/1 ฉบับ ๆ ละ 2,600 เล)ม รวม 4 ฉบับ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง/จัดจ,าง

3) ดําเนินการจัดจ,าง

4) เบิกจ)ายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

18 โครงการจัดทําแผ)นพับข)าว  - จัดจ,างผลิตแผ)นพับ ขนาด A4 พิมพ& 4 สี 40,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

18 โครงการจัดทําแผ)นพับข)าว  - จัดจ,างผลิตแผ)นพับ ขนาด A4 พิมพ& 4 สี 40,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก ทั้ง 2 หน,า ไตรมาสละ 1 ฉบับ ๆ ละ งบ อบจ.ตาก

4,000 แผ)น รวม 4 ฉบับ

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง/จัดจ,าง

3) ดําเนินการจัดจ,าง

4) เบิกจ)ายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

19 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผล  - จัดจ,างผลิตหนังสือรายงานผลการปฏิบัติ 100,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานประจําป5 งานประจําป5งบประมาณ ขนาด A4 งบ อบจ.ตาก

พิมพ& 4 สี จํานวน 1 ฉบับ ๆ ละ 600 เล)ม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง/จัดจ,าง

3) ดําเนินการจัดจ,าง

4) เบิกจ)ายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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20 โครงการจัดทําคู)มือแนะนํา  - จัดจ,างผลิตหนังสือคู)มือแนะนําอบจ.ตาก 100,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

อบจ.ตาก ขนาด A4 พับ 3 พิมพ& 4 สี จํานวน 1 ฉบับ งบ อบจ.ตาก

ๆ ละ 7,000 เล)ม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง/จัดจ,าง

3) ดําเนินการจัดจ,าง

4) เบิกจ)ายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

21 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศน&  - จัดจ,างผลิตสื่อวีดีทัศน&บรรยายสรุป 100,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

21 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศน&  - จัดจ,างผลิตสื่อวีดีทัศน&บรรยายสรุป 100,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

บรรยายสรุป มีเนื้อหาประมาณ 7-10 นาทีต)อเรื่อง งบ อบจ.ตาก

ตามนโยบายที่ได,แถลงไว,ต)อสภาฯ 

จํานวน 1 เรื่อง

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง/จัดจ,าง

3) ดําเนินการจัดจ,าง

4) เบิกจ)ายเงิน

5) รายงานผลการดําเนินงาน

22 โครงการถวายพระพรทาง  - จัดจ,างเผยแพร)คําถวายพระพร 120,000 หนังสือพิมพ&ท,องถิ่น สํานักปลัดฯ

หนังสือพิมพ&ท,องถิ่น ทางหนังสือพิมพ&ท,องถิ่น จํานวน 2 ครั้ง งบ อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/รวบรวมข,อมูล

2) ออกแบบเนื้อหา

3) ขออนุมัติเนื้อหา/ดําเนินการจัดซื้อจัดจ,าง

4) เบิกจ)ายเงินตามระเบียบฯ

5) จัดส)งไปยังกลุ)มเปXาหมาย
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23 โครงการจัดทําปXายประชาสัมพันธ&  - จัดจ,างผลิต/ติดตั้งปXายคัตเอาท& (ไวนิล) 770,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

(คัตเอาท&) กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายก งบ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก วันสําคัญของประเทศที่ประกาศ

ตามสถานการณ&ของรัฐบาลและการอนุรักษ&

ประเพณีในท,องถิ่นในทุกอําเภอ

ของจังหวัด รวม 108 ปXาย

1) ประสานงาน/รวบรวมข,อมูล

2) ออกแบบปXายประชาสัมพันธ&

3) ขออนุมัติแบบปXาย/ดําเนินการจัดซื้อจัดจ,าง   

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

3) ขออนุมัติแบบปXาย/ดําเนินการจัดซื้อจัดจ,าง   

4) เบิกจ)ายเงินตามระเบียบฯ   

5) ติดตั้งตามระยะเวลาที่กําหนด   

24 โครงการฝOกอบรมและศึกษาดูงาน  - จัดฝOกอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน 300,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

ตามหลักกิจการบ,านเมืองที่ดี ให,กับกลุ)มเปXาหมาย จํานวน 50 คน งบ อบจ.ตาก และต)างจังหวัด

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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25 โครงการจ,างที่ปรึกษาสํารวจ  - จัดจ,างสํารวจความพึงพอใจของผู,รับ 100,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ความพึงพอใจของผู,รับบริการ บริการที่มีต)อการให,บริการขององค&การ งบ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก บริหารส)วนจังหวัดตาก

1) จัดจ,างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม

บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ ก.จ.จ. 

กําหนด

2) ทําบันทึกตกลงจ,างที่ปรึกษา

3) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ

ผู,รับบริการ ตามมิติที่ 2

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ผู,รับบริการ ตามมิติที่ 2

4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

5) เบิกจ)ายเงินตามระเบียบฯ

26 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร&เน็ต  - จ,างเหมาปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ 300,000 อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

ภายใน อบจ.ตาก อินเตอร&เน็ตภายในอาคารสํานักงาน งบ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก

1) ขออนุมัติโครงการ/แจ,ง ICT จังหวัด

2) สรรหาผู,รับจ,าง/ผู,ขาย

3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ,าง

4) ตรวจรับพัสดุ

5) เบิกจ)ายเงินตามระเบียบฯ
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27 โครงการจัดให,มีเครื่องใช,ในการ  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช,ในการปฏิบัติงาน อบจ.ตาก

ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู,ขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) ส)งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจ)ายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

สํานักปลัดฯ 1,459,300

1) จัดซื้อโทรศัพท& ชนิดโชว&เบอร& 4,800 สํานักปลัดฯ

จํานวน 6 เครื่อง ๆ งบ อบจ.ตาก

ละ 800 บาท

2) จัดซื้อเครื่องโทรสาร 30,000 สํานักปลัดฯ

แบบใช,กระดาษธรรมดา งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 เครื่อง

3) จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 32,000 สํานักปลัดฯ

แบบทําลายครั้งละ 20 แผ)น งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 เครื่อง

4) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 44,000 สํานักปลัดฯ

แบบแยกส)วน ชนิดตั้งพื้น งบ อบจ.ตาก

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง
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5) จัดซื้อตู,ด,านบนโล)ง 7,500 สํานักปลัดฯ

ด,านล)างบานเลื่อน ขนาด งบ อบจ.ตาก

ไม)น,อยกว)า 80x40x160 cm.

จํานวน 1 หลัง

6) จัดซื้อตู,บานเลื่อน ขนาด 31,000 สํานักปลัดฯ

ไม)น,อยกว)า 80x40x85 cm. งบ อบจ.ตาก

จํานวน 5 หลัง ๆละ 6,200 บาท

7) จัดซื้อพัดลมไอเย็น ขนาด 10,000 สํานักปลัดฯ

ความจุน้ําไม)น,อยกว)า งบ อบจ.ตาก

พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2560
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

ความจุน้ําไม)น,อยกว)า งบ อบจ.ตาก

7.5 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง ๆละ

5,000 บาท

8) จัดซื้อโดรนบังคับวิทยุ 100,000 สํานักปลัดฯ

สําหรับการถ)ายภาพมุมสูง งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 ชุด

9) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1,200,000 สํานักปลัดฯ

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล,อ งบ อบจ.ตาก

แบบดับเบิ้ลแค็บ พร,อมหลังคาฯ 

จํานวน 1 คัน 

กองกิจการสภาฯ 78,400

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร& สําหรับ 44,000 กองกิจการสภาฯ

งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน งบ อบจ.ตาก

2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
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ลําดับ หน	วยงาน

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) จัดซื้อเครื่องพิมพ&ชนิดเลเซอร& 16,000 กองกิจการสภาฯ

/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 เครื่อง 

3) จัดซื้อเครื่องพิมพ&ชนิดเลเซอร& 12,000 กองกิจการสภาฯ

/ชนิด LED สี แบบ Network งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 เครื่อง 

4) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟXา 6,400 กองกิจการสภาฯ

ขนาด 800 VA จํานวน 2 งบ อบจ.ตาก

เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

กองคลัง 117,000

1) จัดซื้อเครื่องแสกนเนอร& สําหรับ 87,000 กองคลัง

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย&บริการ งบ อบจ.ตาก

แบบที่ 2 จํานวน 3 เครื่อง ๆละ

29,000 บาท

2) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช, 30,000 กองคลัง

กระดาษธรรมดา ส)งเอกสารได, งบ อบจ.ตาก

ครั้งละ 30 แผ)น จํานวน 1 เครื่อง

หน	วยตรวจสอบภายใน

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร& สําหรับ 22,000 หน)วยตรวจสอบฯ

งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน งบ อบจ.ตาก

1 เครื่อง
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ลําดับ หน	วยงาน

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.

กองแผนและงบประมาณ 48,000

1) จัดซื้อเครื่องพิมพ& Multifunction 17,000 กองแผนและ

ชนิดเลเซอร&/ชนิด LED สี งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง 

2) จัดซื้อเครื่องพิมพ&ชนิดเลเซอร& 16,000 กองแผนและ

/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง 

3) จัดซื้อตู,ด,านบนโล)ง ด,านล)าง 15,000 กองแผนและ

บานเลื่อน ขนาด 80x40x160 ซม. งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บานเลื่อน ขนาด 80x40x160 ซม. งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

จํานวน 2 หลัง ๆละ 7,500 บาท

7,490,700 23 10 10 9 120
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการจัดให,มีเครื่องใช,ในการ  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช,ในการปฏิบัติงาน อบจ.ตาก

ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู,ขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) ส)งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจ)ายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

สํานักการช	าง 349,000

1) ค)าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ 30,000 สํานักการช)าง

ขนาดกําลังส)งไม)น,อยกว)า 60 วัตต& งบ อบจ.ตาก

(สังเคราะห&ความถี่ประเภท2) จํานวน 1 เครื่อง

2) ค)าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต& 24,000 สํานักการช)าง

ขนาดกําลังส)งไม)น,อยกว)า 25 วัตต& งบ อบจ.ตาก

(สังเคราะห&ความถี่ประเภท2) จํานวน

1 เครื่อง

3) ค)าจัดซื้อแผงรับส)งสัญญาณวิทยุ 45,000 สํานักการช)าง

โฟลเด็ดไดโพล 8 สแตก ( 2 ข,างๆ งบ อบจ.ตาก

ละ 4 สแตก) จํานวน 1 ชุด
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ลําดับ หน	วยงาน

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) ค)าจัดซื้อชุดอุปกรณ&ทวนสัญญาณ 220,000 สํานักการช)าง

วิทยุสื่อสาร(REPEATER) พร,อมเสา งบ อบจ.ตาก

สัญญาณรับ-ส)ง และอุปกรณ&ติดตั้ง

ครบชุด จํานวน 1 ชุด

5) ค)าจัดซื้อกล,องบันทึกวิดีโอ แบบติด 30,000 สํานักการช)าง

ตามตัว (Action Camera) งบ อบจ.ตาก

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

349,000 1 0 0 0 122
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการจัดให,มีเครื่องใช,ในการ  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช,ในการปฏิบัติงาน อบจ.ตาก

ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู,ขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) ส)งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจ)ายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3. แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

กองการศึกษาฯ 96,800

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร& สําหรับ 29,000 กองการศึกษาฯ

งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน งบ อบจ.ตาก

1 เครื่อง  

2) จัดซื้อเครื่องพิมพ&ชนิดเลเซอร& 12,000 กองการศึกษาฯ

/ชนิด LED สี แบบ Network งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 เครื่อง 

3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟXา 5,800 กองการศึกษาฯ

ขนาด 1 kVA  จํานวน 1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก

4) จัดซื้อกล,องถ)ายรูป จํานวน 1 ตัว 35,000 กองการศึกษาฯ

งบ อบจ.ตาก

5) จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 15,000 กองการศึกษาฯ

งบ อบจ.ตาก

96,800 1 0 0 0 123
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการเสริมสร,างศักยภาพ  - จัดฝOกอบรม และศึกษาดูงาน 646,000 ห,องประชุม อบจ.ตาก สํานักการช)าง

การปฏิบัติงานของบุคลากร ให,กับบุคลากรสํานักการช)าง งบ อบจ.ตาก และศึกษาดูงาน

สํานักการช)าง จํานวน 150 คน ต)างจังหวัด

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

4. แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2 โครงการก)อสร,างศูนย&จักรกล  - ปรับพื้นที่ก)อสร,างศูนย&ฯ พร,อมถมดิน 1,000,000 พื้นที่จังหวัดตาก สํานักการช)าง   

องค&การบริหารส)วนจังหวัดตาก โดยการใช,เครื่องจักรกลและน้ํามันเชื้อเพลิง งบ อบจ.ตาก

ของ อบจ.ตาก ดําเนินการ จํานวน 1 แห)ง

หมายเหตุ โครงการนี้จะดําเนินการได,

เมื่อได,รับอนุญาตให,ใช,ที่ดินได,

(อยู)ระหว)างดําเนินการขออนุญาตใช,ที่ดิน)

3 โครงการก)อสร,างอาคารเอนกประสงค&  - ก)อสร,างอาคารเอนกประสงค&พร,อมรั้ว 1,000,000 พื้นที่จังหวัดตาก สํานักการช)าง   

พร,อมรั้ว ขนาดกว,าง12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร   งบ อบจ.ตาก

หมายเหตุ โครงการนี้จะดําเนินการได,

เมื่อได,รับอนุญาตให,ใช,ที่ดินได,

(อยู)ระหว)างดําเนินการขออนุญาตใช,ที่ดิน)
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการจัดให,มีเครื่องใช,ในการ  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช,ในการปฏิบัติงาน อบจ.ตาก

ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู,ขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) ส)งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจ)ายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

สํานักการช	าง 3,529,000

1) จัดซื้อเก,าอี้อเนกประสงค& 60,000 สํานักการช)าง

(แบบบุนวม หุ,มด,วยหนังเทียมอย)างหนา) งบ อบจ.ตาก

จํานวน 100 ตัวๆละ 600 บาท

2) จัดซื้อเก,าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง 75,000 สํานักการช)าง

(ไม)มีที่ท,าวแขน) วัสดุพลาสติกเกรด A งบ อบจ.ตาก

จํานวน 300 ตัวๆละ 250 บาท

3) จัดซื้อโตmะพับอเนกประสงค& 56,000 สํานักการช)าง

(แบบสี่เหลี่ยมผืนผ,า) งบ อบจ.ตาก

จํานวน 20 ตัวๆละ 2,800 บาท

4) จัดซื้อโตmะพับอเนกประสงค& 112,000 สํานักการช)าง

(แบบโตmะกลมขาพับ) งบ อบจ.ตาก

จํานวน 20 ตัวๆละ 5,600 บาท
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ลําดับ หน	วยงาน

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) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 23,000 สํานักการช)าง

ขนาดไม)ต่ํากว)า 18,000 บีทียู งบ อบจ.ตาก

พร,อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

6) จัดซื้อเต็นท& ขนาดกว,าง 4.00 ม. 130,000 สํานักการช)าง

ยาว 4.00 เมตร ความสูงไม)น,อยกว)า งบ อบจ.ตาก
2.15 เมตร จํานวน 10 หลังๆละ

13,000 บาท

7) จัดซื้อเต,นท&โดมพิธี 200,000 สํานักการช)าง

จํานวน 1 หลัง งบ อบจ.ตาก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

8) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู 1,050,000 สํานักการช)าง

(แบบขับเคลื่อน 4 ล,อ) จํานวน 1 คัน งบ อบจ.ตาก

9) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําขนาดท)อดูด 800,000 สํานักการช)าง

ท)อส)ง 8 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง งบ อบจ.ตาก

เครื่องละ 400,000 บาท

10) จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบโมบาย 48,000 สํานักการช)าง

(ติดรถยนต&) จํานวน 2 เครื่อง ๆละ งบ อบจ.ตาก

24,000 บาท

11) จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบพกติดตัว 120,000 สํานักการช)าง

จํานวน 10 เครื่อง ๆละ 12,000 บาท งบ อบจ.ตาก

12) จัดซื้อโทรทัศน& แอล อี ดี (LED) 51,000 สํานักการช)าง

ความคมชัดระดับ Full HD งบ อบจ.ตาก

Resolution 1920 x 1080 พิกเซล

ขนาดจอภาพไม)น,อยกว)า 40 นิ้ว

จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
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ลําดับ หน	วยงาน

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) จัดซื้อกล,องถ)ายรูป Dijital Compact 10,000 สํานักการช)าง

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 5,000 บาท งบ อบจ.ตาก

14) จัดซื้อกล,องถ)ายรูป Dijital pro 28,000 สํานักการช)าง

จํานวน 1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก

15) จัดซื้อเครื่องพิมพ& ชนิด เลเซอร&สี 230,000 สํานักการช)าง

สี แบบNetwork  ขนาดกระดาษ A3 งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 เครื่อง

16) จัดซื้อเครื่องตัดหญ,าแบบสะพายบ)า 76,000 สํานักการช)าง

จํานวน 8 เครื่อง ๆละ 9,500 บาท งบ อบจ.ตาก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

จํานวน 8 เครื่อง ๆละ 9,500 บาท งบ อบจ.ตาก

17) จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPS 60,000 สํานักการช)าง

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 30,000 บาท งบ อบจ.ตาก

18) ค)าจัดซื้อกล,องสํารวจแบบประมวล 400,000 สํานักการช)าง

ผลรวม (Total Station) พร,อม งบ อบจ.ตาก

อุปกรณ&มาตรฐานครบชุด จํานวน 1 ชุด
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการประชุมสัมมนาเชิง 1. จัดประชุมประชาคมท,องถิ่น ระดับจังหวัด 450,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

ปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทํา เพื่อรับทราบป7ญหาความต,องการของ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ยุทธศาสตร&การพัฒนาขององค&กร ประชาชน สําหรับการจัดทํายุทธศาสตร&

ปกครองส)วนท,องถิ่นในเขต การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก

จังหวัดตาก และจัดทําแผนพัฒนา และจัดทําแผนพัฒนาท,องถิ่นสี่ป5

ขององค&การบริหารส)วนจังหวัดตาก (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบจ.ตาก

จํานวน 250 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

5. แผนงานสร9างความเข9มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

2. จัดประชุมประชาคมท,องถิ่น ระดับอําเภอ

เพื่อรับทราบป7ญหาความต,องการของ

ประชาชน จํานวน 9 ครั้ง

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการฝOกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - จัดฝOกอบรมและศึกษาดูงานให,กับ 350,000 จังหวัดตาก กองแผนและ

การจัดทําและประสานแผนพัฒนา เจ,าหน,าที่ผู,ที่มีส)วนเกี่ยวข,องกับ งบ อบจ.ตาก และต)างจังหวัด งบประมาณ

ขององค&กรปกครองส)วนท,องถิ่น การจัดทําแผนพัฒนาองค&กรปกครอง

ในเขตจังหวัดตาก ส)วนท,องถิ่นจังหวัดตาก 

จํานวน 80 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

3 โครงการส)งเสริมและสนับสนุน  - จัดฝOกอบรมเชิงปฏิบัติการให,กับ 200,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การสร,างเครือข)ายความร)วมมือ ผู,นําเครือข)าย ผู,นําชุมชน และผู,นํา งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ภาคประชาชนระดับจังหวัดตาก องค&กรภาคประชาชนในการจัดทํา

ในการจัดทําแผนชุมชน แผนชุมชน จํานวน 80 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการฝOกอบรมและศึกษาดูงาน  - จัดฝOกอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน 600,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

เพื่อเพิ่มพูนทักษะผู,บริหาร/ผู,นํา ให,กับกลุ)มเปXาหมาย จํานวน 120  คน งบ อบจ.ตาก และต)างจังหวัด

ท,องถิ่นในจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

5 โครงการส)งเสริมพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝOกอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน 2,545,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

ผู,นําท,องที่/ท,องถิ่น ผู,นําชุมชน ให,กับกลุ)มเปXาหมาย จํานวน 4,500 คน งบ อบจ.ตาก และต)างจังหวัด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ผู,นําท,องที่/ท,องถิ่น ผู,นําชุมชน ให,กับกลุ)มเปXาหมาย จํานวน 4,500 คน งบ อบจ.ตาก และต)างจังหวัด

กลุ)มพลังมวลชนองค&กรต)าง ๆ 15 รุ)น รุ)น 1 รุ)น 2 รุ)น 3 รุ)น 4 รุ)น 5 รุ)น 6

และประชาชน 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ 124,167

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ 1117500

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม 372500

5) รายงานผลการดําเนินงาน

6 โครงการสร,างจิตสํานึกปกปXอง  - จัดฝOกอบรม/สัมมนา/กิจกรรมให,กับ 100,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

สถาบันของชาติเพื่อสร,างความ กลุ)มเปXาหมาย จํานวน 300 คน งบ อบจ.ตาก และต)างจังหวัด

สมานฉันท& 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน
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ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน  - จัดฝOกอบรม/กิจกรรม และศึกษาดูงาน 200,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

ลูกเสือชาวบ,านจังหวัดตากเทิดไท, ให,กับกลุ)มเปXาหมาย จํานวน 150 คน งบ อบจ.ตาก และต)างจังหวัด

องค&ราชัน จํานวน 2 รุ)น

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

8 โครงการสร,างเครือข)าย  - จัดฝOกอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน 300,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

8 โครงการสร,างเครือข)าย  - จัดฝOกอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน 300,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

นักประชาสัมพันธ&ท,องถิ่น ให,กับกลุ)มเปXาหมาย จํานวน 50 คน งบ อบจ.ตาก และต)างจังหวัด

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

9 โครงการฝOกอบรมเพิ่มพูนทักษะ  - จัดฝOกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 100,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

การใช,ภาษาเพื่อการเปuน ให,กับกลุ)มเปXาหมาย จํานวน 100 คน งบ อบจ.ตาก และต)างจังหวัด

นักประชาสัมพันธ&แบบมืออาชีพ 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

131

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 7



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการประชาสัมพันธ&เคลื่อนที่  - ออกหน)วยประชาสัมพันธ&เคลื่อนที่ฯ 100,000 จังหวัดตาก สํานักปลัดฯ

อบจ.ตาก พบประชาชน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดป5งบประมาณ 2560 งบ อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม   

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม   

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

11 โครงการส)งเสริมการมีส)วนร)วม  - จัดฝOกอบรมร)วมกับ ปปช. ในการ 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

11 โครงการส)งเสริมการมีส)วนร)วม  - จัดฝOกอบรมร)วมกับ ปปช. ในการ 100,000 ในพื้นที่จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

การพัฒนาท,องถิ่นในจังหวัดตาก มีส)วนร)วมการพัฒนาท,องถิ่นในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก

กลุ)มเปXาหมาย จํานวน 120 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝOกอบรม/จัดกิจกรรม

4) เบิกจ)ายเงิน/ส)งใช,เงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

5,045,000 6 11 16 13 132

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 7



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการเงินบํารุงสมาคมองค&การ  - เบิกจ)ายเงินตามที่กําหนดไว,ในข,อบังคับ 313,100 จังหวัดตาก กองกิจการสภาฯ

บริหารส)วนจังหวัดแห)งประเทศไทย ของสมาคมองค&การบริหารส)วนจังหวัด งบ อบจ.ตาก

แห)งประเทศไทย

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจ,งกองคลัง

3) เบิกจ)ายเงิน

4) รายงานผลการดําเนินงาน

พ.ศ. 2559

6. แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2560

313,100 0 1 0 0 133

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 7



ลําดับ หน	วยงาน

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 โครงการจัดให,มีเครื่องใช,ในการ  - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช,ในการปฏิบัติงาน อบจ.ตาก

ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ/แจ,งกองคลัง

จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู,ขาย 

2) ลงนามในสัญญาซื้อ

3) ส)งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ

4) เบิกจ)ายเงิน 

5) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2559

7. แผนงานพาณิชย7

พ.ศ. 2560

5) รายงานผลการดําเนินงาน

ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้

สํานักการช	าง 136,000

1) ค)าจัดซื้อเก,าอี้สํานักงาน 6,000 สํานักการช)าง

จํานวน 4 ชุดๆ ละ 1,500 บาท งบ อบจ.ตาก

2) ค)าจัดซื้อเก,าอี้แถว 4 ที่นั่ง ที่นั่งเหล็ก 110,000 สํานักการช)าง

จํานวน 20 ตัวๆ ละ 5,500 บาท งบ อบจ.ตาก

3) ค)าจัดซื้อเก,าอี้โซฟารับแขก 20,000 สํานักการช)าง

พร,อมโตmะ จํานวน 1 ชุด งบ อบจ.ตาก

136,000 1 0 0 0 134

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร!การพัฒนาที่ 7


