
ลาํดับ หน่วยงาน
ที� รับผดิชอบ 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 โครงการจดัทาํแผนพฒันา 1) จัดจ้างแปลแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 150,000 จงัหวดัตาก กองแผนและ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

เป็นภาษาองักฤษ สําหรับการรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจัดจ้าง

ถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์การพฒันาที� 7  การพฒันาด้านการบริหาร การเมือง และการมีส่วนร่วม

แนวทางการพฒันาที� 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมืองการบริหารทุกภาคส่วน

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาํเนินการ

2) จัดทําแผนพฒันาสามปี 100,000 จงัหวดัตาก กองแผนและ

(พ.ศ. 2559-2561) ตามขั>นตอน ดังนี> งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

1. รวบรวมขอ้มูลพื1นฐานจากส่วนราชการ
ภายในจงัหวดัตาก และส่วนราชการ
ภายใน อบจ.ตาก เพื6อประกอบการจดัทาํ
แผนพฒันาสามปี
2. จดัประชุมประชาคมเพื6อรับทราบ
ปัญหาความตอ้งการของประชาชน
3. แจง้ ส.อบจ.ตาก, ส่วนราชการ อบจ.ตาก
ส่งโครงการพฒันา
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4. จดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัทาํแผนพฒันา อบจ.ตาก
เพื6อจดัทาํร่างแผนพฒันาสามปี
5. จดัประชุมคณะกรรมการพฒันา อบจ.ตาก

เพื6อพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี
6. เสนอผูบ้ริหารประกาศใชแ้ผนพฒันา
สามปี พร้อมแจง้ส่วนราชการ และ
ประชาชนทราบ

2 โครงการติดตามและประเมินผล 1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม 50,000 อบจ.ตาก กองแผนและ
แผนพฒันา อบจ.ตาก กาํหนดแนวทาง วธิีการในการ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แผนพฒันา อบจ.ตาก กาํหนดแนวทาง วธิีการในการ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
ติดตามและประเมินผลแผน
2. รายงานผลการดาํเนินงาน
ไตรมาสที6 1 กบัคณะกรรมการฯ
3. รายงานผลการดาํเนินงาน
ไตรมาสที6 2 กบัคณะกรรมการฯ
4. รายงานผลการดาํเนินงาน
ไตรมาสที6 3 กบัคณะกรรมการฯ
5. รายงานผลการดาํเนินงาน
ไตรมาสที6 4 กบัคณะกรรมการฯ
6. จดัทาํรายงานผลการติดตาม
ต่อนายกฯ เพื6อใหน้ายกฯเสนอ
ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ
พฒันา อบจ.ตาก และประกาศ
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3 โครงการประสานการจดัทาํแผน 1. จดัทาํยทุธศาสตร์ อปท. ในเขตพื1นที6 60,000 อบจ.ตาก กองแผนและ
พฒันาทอ้งถิ6น จงัหวดัตาก จงัหวดัตาก งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

2. แจง้ยทุธศาสตร์ อปท. ใหก้บั อปท.
ในเขตพื1นที6จงัหวดัทราบ
3. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ 
ระดบัอาํเภอ เพื6อคดัเลือกโครงการ
ประสานแผนฯ เสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนฯ ระดบัจงัหวดั
4. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ 
ระดบัจงัหวดั เพื6อพิจารณาโครงการ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ระดบัจงัหวดั เพื6อพิจารณาโครงการ
ประสานแผนฯ

4 โครงการประชุมสัมมนาเชิง  - จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื6อรับทราบ 150,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

ปฏิบตัิการเพื6อบรูณาการจดัทาํ ปัญหาความตอ้งการของประชาชน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ร สาํหรับการจดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันา
ปกครองส่วนทอ้งถิ6นในเขต ของ อปท. ในเขตจงัหวดัตาก
จงัหวดัตาก และจดัทาํแผนพฒันา และจดัทาํแผนพฒันาของ อบจ.ตาก
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก จาํนวน 200 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัประชุมสัมมนาฯ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ
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5 โครงการบริหารจดัการศูนย์  - จดัทาํฐานขอ้มูลองคก์รปกครองส่วน  - อบจ.ตาก กองแผนและ   
เครือข่ายเพื6อแกไ้ขปัญหาและ ทอ้งถิ6นในเขตจงัหวดัตาก งบประมาณ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ  - บริการขอ้มูลข่าวสารของ อบจ.ตาก
พฒันาทอ้งถิ6น Clinic Center อปท. และหน่วยงานราชการอื6นๆ
อบจ.ตาก ในจงัหวดัตาก

 - บริหารจดัการพฒันาศูนยเ์ครือข่าย
คลีนิคเซ็นเตอร์ เพื6อแกไ้ขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิ6น
 - แสวงหาแนวทางในการใหค้วามรู้ที6

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 - แสวงหาแนวทางในการใหค้วามรู้ที6
จาํเป็นแกไ้ขปัญหาแก่ทุกภาคส่วนที6
เกี6ยวขอ้ง

6 โครงการสร้างเครือข่าย  - จดัอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานใหก้บั 300,000 อบจ.ตาก และศึกษา สาํนกัปลดัฯ
นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถิ6น กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 90 คน งบ อบจ.ตาก ดูงานนอกสถานที6
ในจงัหวดัตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

7 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย  - จดั Username และ Password ใหก้บั 400,000 จุดติดตั1ง สาํนกัปลดัฯ
สาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 1,000 User ต่อเดือน งบ อบจ.ตาก Takpao Free WiFi

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัซื1อจดัจา้ง
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3) ดาํเนินการจดักิจกรรม   
4) เบิกจ่ายเงินรายเดือนใหบ้ริษทั ทีโอที   
จาํกดั
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  - จดัอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานใหก้บั 600,000 อบจ.ตาก และศึกษา สาํนกัปลดัฯ
เพื6อเพิ6มพนูทกัษะผูบ้ริหาร/ผูน้าํ กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 180  คน งบ อบจ.ตาก ดูงานนอกสถานที6
ทอ้งถิ6นในจงัหวดัตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

9 โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ  - จดัอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานใหก้บั 1,060,000 จงัหวดัตากและศึกษา สาํนกัปลดัฯ
ผูน้าํทอ้งที6/ทอ้งถิ6น ผูน้าํชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 3,000  คน 10 รุ่น งบ อบจ.ตาก ดูงานนอกสถานที6
กลุ่มพลงัมวลชนองคก์รต่าง ๆ 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
และประชาชน 2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั

จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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10 โครงการสร้างจิตสาํนึกปกป้อง  - จดัอบรม/สัมมนา/กิจกรรมสร้างจิต 100,000 จงัหวดัตาก สาํนกัปลดัฯ
สถาบนัของชาติ เพื6อสร้าง สาํนึกปกป้องสถาบนัของชาติ ศาสนา งบ อบจ.ตาก และต่างจงัหวดั
ความสมานฉนัท์ พระมหากษตัริย ์ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย

 จาํนวน 300 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

5) รายงานผลการดาํเนินงาน
11 โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงาน  - จดัอบรม/สัมมนา/จดักิจกรรมในระดบั 200,000 จงัหวดัตากและ สาํนกัปลดัฯ

ลกูเสือชาวบา้นจงัหวดัตากเทิดไท้ เขต ระดบัภาค และเขา้ร่วมถวายพระพร งบ อบจ.ตาก ต่างจงัหวดั
องคร์าชนั  ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 150  คน

3 ครั1 ง
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

12 โครงการรวมพลงัสร้างความ  - สนบัสนุนเงินใหก้บักองอาํนวยการรักษา 1,000,000 ในพื1นที6จงัหวดัตาก สาํนกัปลดัฯ
ปรองดองสมานฉนัทเ์พื6อการ ความมั6นคงภายในจงัหวดัตาก ในการสร้าง งบ อบจ.ตาก
ปฏิรูปแบบบรูณาการจงัหวดัตาก ปรองดองสมานฉนัทเ์พื6อการปฏิรูป

แบบบรูณาการจงัหวดัตาก
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ที� รับผดิชอบ 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) แจง้การสนบัสนุนงบประมาณ
ให ้กอ.รมน. ทราบ 
2) กอ.รมน. ทาํหนงัสือขอรับเงินอุดหนุน 
พร้อมแต่งตั1งกรรมการมารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาํเนินการ
5) รายงานผลการดาํเนินการ

13 โครงการศูนยบ์ริการและช่วยเหลือ  - จดักิจกรรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ 200,000 อบจ.ตาก สาํนกัปลดัฯ
ดา้นกฎหมายของ อบจ.ตาก เกี6ยวกบักฎหมายเบี1องตน้ใหก้บับุคลากร งบ อบจ.ตาก และนอกสถานที6

อปท. จาํนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

อปท. จาํนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
1. การอบรมและศึกษาดูงาน

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
2. จัดทําหนังสือ/คู่มือให้ความรู้

ด้านกฎหมาย จํานวน 300 เล่ม

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
รวบรวมขอ้มูล
2) ขออนุมตัิโครงการ/จดัซื1อจดัจา้ง
3) ดาํเนินการเผยแพร่
4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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ลาํดับ หน่วยงาน
ที� รับผดิชอบ 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 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน  - จดัแข่งขนักิจกรรมที6กี6ยวขอ้งกบั 100,000 จงัหวดัตาก กองกิจการสภาฯ
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย งบ อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

15 โครงการสัมนาแนวทางการ  - จดัสมัมนาแนวทางการเตรียมความพร้อม 1,800,000 จงัหวดัตาก กองกิจการสภาฯ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร เขา้สู่ประชาคมอาเซียน จาํนวน 1 ครั1 ง งบ อบจ.ตาก

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร เขา้สู่ประชาคมอาเซียน จาํนวน 1 ครั1 ง งบ อบจ.ตาก

ส่วนจงัหวดั และอปท. อื6นๆ 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

16 โครงการเงินบาํรุงสมาคมองคก์าร  - เบิกจ่ายเงินตามที6กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 318,500 จงัหวดัตาก กองกิจการสภาฯ
บริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย ของสมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั งบ อบจ.ตาก

แห่งประเทศไทย
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
เพื6อดาํเนินการเบิกจ่าย
3) เบิกจ่ายเงิน
4) รายงานผลการดาํเนินงาน
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ลาํดับ หน่วยงาน
ที� รับผดิชอบ 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 โครงการ อบจ.สัญจร  - จดักิจกรรมในการใหข้อ้มูลข่าวสาร 300,000 จงัหวดัตาก กองกิจการสภาฯ
ในภาพรวมของ อบจ.ตาก จาํนวน 3 ครั1 ง งบ อบจ.ตาก
ใหก้บัผูร้่วมโครงการ จาํนวน 6,000 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

18 โครงการประชุมสัมมนาการบริหาร  - จดัอบรมดาํเนินการในรูปแบบบรรยาย 200,000 จงัหวดัตาก กองช่าง

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ

18 โครงการประชุมสัมมนาการบริหาร  - จดัอบรมดาํเนินการในรูปแบบบรรยาย 200,000 จงัหวดัตาก กองช่าง

จดัการ ลุ่มนํ1 าปิง - ลุ่มนํ1 าวงั และดาํเนินกิจกรรม และศึกษาดูงาน งบ อบจ.ตาก
นอกสถานที6 ใหก้บัคณะกรรมการลุ่มนํ1า
คณะอนุกรรมการลุ่มนํ1า คณะทาํงานลุ่มนํ1า
สาขา/จงัหวดัเครือข่าย/กลุ่มผูใ้ชน้ํ1 า
จาํนวน 60 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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แนวทางการพฒันาที� 2 การพฒันาองค์กรโดยยึดหลกัธรรมาภบิาลสู่สากล

ลาํดับ หน่วยงาน
ที� รับผดิชอบ 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 โครงการปฐมนิเทศขา้ราชการ  - จดัปฐมนิเทศใหก้บับุคลากรที6ไดร้ับ 50,000 หอ้งประชุม อบจ.ตาก กองการ
ลกูจา้งและพนกังานจา้งของ การบรรจุแต่งตั1งใหม่ จาํนวน 30 คน งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6
อบจ.ตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

สถานที�ดําเนินการโครงการ/กจิกรรม

5) รายงานผลการดาํเนินงาน
2 โครงการอบรมดา้นคุณธรรมและ  - จดัฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร 150,000 วดัไทรงาม กองการ

จริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก ขา้ราชการ ลกูจา้ง และพนกังานจา้ง งบ อบจ.ตาก อาํเภอไทรงาม เจา้หนา้ที6

อบจ.ตาก และผูส้ังเกตการณ์ จงัหวดักาํแพงเพชร

จาํนวน 100 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น 
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

3 โครงการประชุมสัมมนาผูบ้ริหาร  - จดัฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร 100,000 หอ้งประชุม อบจ.ตาก กองการ
ขา้ราชการ ลกูจา้ง และพนกังานจา้ง ขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6
ของ อบจ.ตาก และผูส้ังเกตการณ์ จาํนวน 279 คน

แบ่งออกเป็น 3 ไตรมาส
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ลาํดับ หน่วยงาน
ที� รับผดิชอบ 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) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

4 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ  - จดัฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร 200,000 อบจ.ตาก กองการ
การปฏิบตัิงานของบุคลากร ขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6
อบจ.ตาก  หลกัสูตร และผูส้ังเกตการณ์ จาํนวน 279 คน
"การสร้างขวญัและกาํลงัใจ" 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

"การสร้างขวญัและกาํลงัใจ" 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

5 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ  - จดัฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร 200,000 อบจ.ตาก กองการ
การปฏิบตัิงานของบุคลากร ขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6
อบจ.ตาก  หลกัสูตร และผูส้ังเกตการณ์ จาํนวน 279 คน
"ชีวติเบิกบานการทาํงานเป็นสุข" 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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ลาํดับ หน่วยงาน
ที� รับผดิชอบ 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 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ  - จดัฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร 200,000 อบจ.ตาก กองการ
การปฏิบตัิงานของบุคลากร ขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6
อบจ.ตาก  หลกัสูตร และผูส้ังเกตการณ์ จาํนวน 279 คน

"วนิยัเบื1องตน้สาํหรับบุคลากร 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
 อบจ.ตาก" 2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั

จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

7 โครงการฝึกอบรมพฒันาความรู้และ  - จดัฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร 900,000 หอ้งประชุม อบจ.ตาก กองการ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

7 โครงการฝึกอบรมพฒันาความรู้และ  - จดัฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร 900,000 หอ้งประชุม อบจ.ตาก กองการ
ทกัษะดา้นการปฏิบตัิงานและ ขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก และทศันศึกษาดูงาน เจา้หนา้ที6
ทศันศึกษาของบุคลากร อบจ.ตาก และผูส้ังเกตการณ์ จาํนวน 279 คน ในประเทศ

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

8 โครงการพฒันาความรู้ดา้นกฎหมาย  - จดัฝึกอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร 200,000 อบจ.ตาก กองการ

เกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล ขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6
ส่วนทอ้งถิ6น และผูส้ังเกตการณ์ จาํนวน 279 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
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3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  - จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการใหก้บับุคลากร 150,000 อบจ.ตาก กองแผนและ

การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์าร ที6เกี6ยวขอ้งกบัการจดัทาํแผนพฒันา งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

บริหารส่วนจงัหวดัตาก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก 
จาํนวน 80 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

10 โครงการฝึกอบรมเพื6อพฒันาศยัภาพ  - จดัฝึกอบรมเพื6อพฒันาศกัยภาพ 800,000 จงัหวดัตาก กองกิจการสภาฯ
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ การปฏิบตัิหนา้ที6ของประธานสภาฯ งบ อบจ.ตาก
เลขานุการสภาฯ และสมาชิก รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ
สภา อบจ.ตาก และสมาชิกสภา อบจ.ตาก จาํนวน 30 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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11 โครงการจดัการการเลือกตั1งผูบ้ริหาร  - จดักิจกรรมการเลือกตั1ง 300,000 จงัหวดัตาก กองกิจการสภาฯ   

และสภาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน งบ อบจ.ตาก

จงัหวดัตาก
12 โครงการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์  - จดัจา้งทาํสื6อ  ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวน 100,000 อาํเภอเมืองตาก กองกิจการสภาฯ

การเลือกตั1งฯ หรือการลงประชามตัิ ใหป้ระชาชน มีส่วนร่วมในการปกครอง งบ อบจ.ตาก
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข
0
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

3) ดาํเนินการจดัจา้ง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

13 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  - จดัรายการวทิย ุอบจ.ตาก พบประชาชน 264,000 1. สวท.ตาก สาํนกัปลดัฯ
ทางสถานีวทิยฯุ ทางสถานีวทิย ุสวท.ตาก และ สวท.แม่สอด งบ อบจ.ตาก 2. สวท.แม่สอด

 ทุกวนัศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. ครั1 งละ 1 3. อสมท.ตาก
ชั6วโมง
 - จดัรายการวิทย ุอบจ.ตาก พบประชาชน

ทางสถานีวิทย ุอสมท.ตาก ทุกวนัจนัทร์ ถึง 

วนัเสาร์เวลา10.00-10.30 น.วนัละ1/2ชั6วโมง

1) ประสานงาน/รวบรวมขอ้มูล
2) ขออนุมตัิโครงการ
3) ดาํเนินการจดัรายการ   
4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ   
5) รายงานผลการดาํเนินงานประจาํสัปดาห์   
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14 โครงการจดัทาํวารสาร อบจ.ตาก  - จดัจา้งผลิตวารสาร ขนาด A3 พบั 2 300,000 อบจ.ตาก สาํนกัปลดัฯ
พิมพ ์4 สี จาํนวน 16 หนา้ 3 เดือน 1 ฉบบั งบ อบจ.ตาก
ๆ ละ 2,600 เล่ม รวม 4 ฉบบั
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

15 โครงการจดัทาํแผน่พบัข่าว  - จดัจา้งผลิตแผน่พบั ขนาด A4 พิมพ ์4 สี6 100,000 อบจ.ตาก สาํนกัปลดัฯ
ความเคลื6อนไหว อบจ.ตาก ทั1ง 2 หนา้ เดือนละ 1 ฉบบั ๆ ละ 4,000 แผน่ งบ อบจ.ตาก

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ความเคลื6อนไหว อบจ.ตาก ทั1ง 2 หนา้ เดือนละ 1 ฉบบั ๆ ละ 4,000 แผน่ งบ อบจ.ตาก
รวม 12 ฉบบั
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

16 โครงการจดัทาํหนงัสือรายงานผล  - จดัจา้งผลิตหนงัสือรายงานผลการปฏิบตัิ 100,000 อบจ.ตาก สาํนกัปลดัฯ
การปฏิบตัิงานประจาํปี งานประจาํปีงบประมาณ ขนาด A4 งบ อบจ.ตาก

พิมพ ์4 สี จาํนวน 1 ฉบบั ๆ ละ 600 เล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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17 โครงการจดัทาํคู่มือแนะนาํ  - จดัจา้งผลิตหนงัสือคู่มือแนะนาํ อบจ.ตาก 100,000 อบจ.ตาก สาํนกัปลดัฯ
อบจ.ตาก ขนาด A4 พบั 3 พิมพ ์4 สี จาํนวน 1 ฉบบั ๆ งบ อบจ.ตาก

ละ 9,000 เล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

18 โครงการจดัทาํสื6อวดีีทศัน์  - จดัจา้งผลิตสื6อวดีีทศัน์บรรยายสรุป 100,000 อบจ.ตาก และ สาํนกัปลดัฯ
บรรยายสรุป มีเนื1อหาประมาณ 7-10 นาทีต่อเรื6อง ตาม งบ อบจ.ตาก นอกสถานที6

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บรรยายสรุป มีเนื1อหาประมาณ 7-10 นาทีต่อเรื6อง ตาม งบ อบจ.ตาก นอกสถานที6
นโยบายที6ไดแ้ถลงไวต้่อสภา จาํนวน 1 เรื6อง

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

19 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  - จดัจา้งเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร อบจ.ตาก 230,000 สถานีเคเบิ1ลทีวี สาํนกัปลดัฯ
อบจ.ตาก ทางเคเบิ1ลทีวี ทางเคเบิ1ลทีวทีุกวนั งบ อบจ.ตาก

1) ประสานงาน/รวบรวมขอ้มูล
2) ขออนุมตัิโครงการ
3) ดาํเนินการเผยแพร่ข่าวสาร   
4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ   
5) รายงานผลการดาํเนินงานประจาํสัปดาห์   
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20 โครงการจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  - จดัจา้งผลิต/ติดตั1งป้ายคตัเอาท ์(ไวนิล) 1,106,000 ป้ายประชาสัมพนัธ์ สาํนกัปลดัฯ
(คตัเอาท)์ กิจกรรมผลงานตามนโยบายของนายก งบ อบจ.ตาก อบจ.ตาก

 อบจ.ตาก วนัสาํคญัของประเทศที6ประกาศ
ตามสถานการณ์ของรัฐบาลและยงั
เป็นการอนุรักษป์ระเพณีไทยในทอ้งถิ6น
ทุกอาํเภอ รวม 72 ป้าย
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง (60 วนั)   
4) เบิกจ่ายเงิน   

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

4) เบิกจ่ายเงิน   
5) รายงานผลการดาํเนินงาน   

21 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสมัพนัธ์  - จา้งเหมาก่อสร้างป้ายขนาด 10x20 เมตร 2,400,000 อบจ.ตาก สาํนกัปลดัฯ

โครงเหลก็ จาํนวน 1 ป้าย ณ จุดติดตั1งที6 อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง (60 วนั)   
4) เบิกจ่ายเงิน   
5) รายงานผลการดาํเนินงาน   

22 โครงการสร้างสภาพแวดลอ้มที6ดี  -  จดักิจกรรม 5 ส. เพื6อเป็นการปรับปรุง 50,000 อบจ.ตาก สาํนกัปลดัฯ
ในการทาํงาน สถานที6ทาํงานใหเ้กิดความสวยงาม งบ อบจ.ตาก

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้าง
นิสัยมีวนิยั
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
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3) ดาํเนินการจดักิจกรรม   
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

23 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  - จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานใหก้บักลุ่ม 200,000 อบจ.ตาก และศึกษา สาํนกัปลดัฯ
ตามหลกัการบริหารกิจการ เป้าหมาย จาํนวน 80 คน งบ อบจ.ตาก ดูงานนอกสถานที6
บา้นเมืองที6ดี 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

24 โครงการจดัใหม้ีเครื6องใชใ้นการ  - จดัซื1อเครื6องมือเครื6องใชใ้นการปฏิบตัิงาน อบจ.ตาก
ปฏิบตัิงาน ตามขั1นตอนดงันี1

1) ขออนุมตัิดาํเนินโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัซื1อพสัดุ/สรรหาผูข้าย 
2) ลงนามในสัญญาซื1อ
3) ส่งมอบพสัดุ - ตรวจรับพสัดุ
4) เบิกจ่ายเงิน 
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
ซึ6งมีรายละเอียดของพสัดุ ดงันี1

สํานักปลดัฯ

1) โต๊ะพบัเอนกประสงคข์าพบัเหลก็ 90,000 สาํนกัปลดัฯ

ชุบโครเมี6ยม ขนาด 180x72x45 ซ.ม. งบ อบจ.ตาก
จาํนวน 30 ตวั ๆ ละ 3,000 บาท
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2) โต๊ะประชุมหวัทา้ยครึ6 งวงกลม 50,000 สาํนกัปลดัฯ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่18 ที6นั6ง/ขนาด งบ อบจ.ตาก
ไม่นอ้ยกวา่ 150x600x75 เซนติเมตร

3) เครื6องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 200,000 สาํนกัปลดัฯ

ไม่ตํ6ากวา่ 60,000 บีทีย ูพร้อมติดตั1ง งบ อบจ.ตาก
จาํนวน 2 เครื6อง ๆ ละ 100,000 บาท
4) เครื6องปรับอากาศแบบแยกส่วน 28,000 สาํนกัปลดัฯ

ชนิดตั1งพื1นหรือแขวน 18,000 บีทียู งบ อบจ.ตาก
พร้อมติดตั1ง จาํนวน 1 เครื6อง ๆ ละ 
28,000 บาท

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

28,000 บาท
5) ม่านตดัอากาศ ขนาดไม่ตํ6ากวา่ 50,000 สาํนกัปลดัฯ

 180 เซนติเมตร พร้อมติดตั1ง งบ อบจ.ตาก
จาํนวน 2 เครื6อง ๆ ละ 25,000 บาท
6) รถส่วนกลาง (รถโดยสาร)ขนาด 1,294,000 สาํนกัปลดัฯ

ไม่นอ้ยกวา่ 12 ที6นั6งเครื6องยนตด์ีเซล งบ อบจ.ตาก
จาํนวน 1 คนั
7) รถส่วนกลาง (รถบรรทุก) 896,000 สาํนกัปลดัฯ

เครื6องยนตด์ีเซล ขนาด 1 ตนั งบ อบจ.ตาก
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ6ากวา่ 
3,000 ซีซี. ขบัเคลื6อน 4 ลอ้ 
ดบัเบิ1ลแคบ็ เกียร์ออโต ้จาํนวน 1 คนั
8) หลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 34,000 สาํนกัปลดัฯ

หลงัคาสาํเร็จรูป ชนิดไฟเบอร์กลาส งบ อบจ.ตาก
หรือเหลก็ จาํนวน 1 หลงั
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กองการเจ้าหน้าที�

1) จดัซื1อเครื6องคอมพิวเตอร์สาํหรับ 66,000 กองการ

ประมวลผล แบบที6 1 จาํนวน งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

3 เครื6อง ๆ ละ 22,000 บาท
2) จดัซื1อเครื6องคอมพิวเตอร์สาํหรับ 30,000 กองการ

ประมวลผล แบบที6 2 จาํนวน งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

1 เครื6อง ๆ ละ 30,000 บาท
3) จดัซื1อเครื6องพิมพช์นิดฉีดหมึก 4,300 กองการ

 (Inkjet Printer) จาํนวน 1 เครื6อง งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

 เครื6อง ละ 4 ,300 บาท

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 เครื6อง ละ 4 ,300 บาท
4) จดัซื1อเครื6องพิมพช์นิดเลเซอร์/ 18,000 กองการ

ชนิด LED สี แบบ Network งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

จาํนวน 1 เครื6อง ๆ ละ 18,000 บาท
5) จดัซื1อเครื6องสแกนเนอร์สาํหรับ 22,000 กองการ

งานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์ริการ งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

แบบที6 1 จาํนวน 1 เครื6อง ๆ ละ
 22,000 บาท
6) จดัซื1อเครื6องสาํรองไฟฟ้าขนาด 12,000 กองการ

800 VA จาํนวน 4 เครื6อง ๆ ละ งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

3,000 บาท
7) จดัซื1อเครื6องโทรสาร แบบใช้ 18,000 กองการ

กระดาษธรรมดา จาํนวน 1 เครื6อง งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

เครื6อง ละ 18,000 บาท
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8) จดัซื1อโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED) 26,000 กองการ

ระดบัความละเอียดจอภาพ งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ1ว 
จาํนวน 1 เครื6อง ๆ ละ 26,000 บาท
9) จดัซื1อตูเ้ยน็ขนาด 9 คิวบิกฟุต 15,000 กองการ

จาํนวน 1 เครื6อง ๆ ละ 15,000 บาท งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

10) จดัซื1อกล่องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ 30,000 กองการ

จาํนวน 1 เครื6อง ๆ ละ 30,000 บาท งบ อบจ.ตาก เจา้หนา้ที6

กองแผนและงบประมาณ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

กองแผนและงบประมาณ

1) เครื6องคอมพิวเตอร์ แบบ 1 66,000 กองแผนและ

จาํนวน 3 เครื6อง ๆ ละ 22,000 งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

 ๆ ละ 22,000 
2) เครื6องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 9,000 กองแผนและ

800 VAจาํนวน 3 เครื6อง ๆ ละ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

3,000 บาท
3) เครื6องพิมพ ์Multifurction 4,200 กองแผนและ

แบบฉีดหมึก (inkjet) จาํนวน 1 เครื6อง งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

เครื6องละ 4,200 บาท
4) เครื6องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 5,500 กองแผนและ

LED ขาวดาํ (25 หนา้/นาที) งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

จาํนวน 1 เครื6อง ๆ ละ 5,500 บาท
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กองคลงั

1) เครื6องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 38,500 กองคลงั

LED ขาวดาํ (25 หนา้/นาที) งบ อบจ.ตาก
จาํนวน 7 เครื6อง ๆ ละ 5,500 บาท
2) ตูร้างเลื6อน( ระบบมือผลกั 195,000 กองคลงั

รางเลื6อน 6 ตู ้) จาํนวน 3 ชุด ๆ ละ งบ อบจ.ตาก
65,000 บาท

กองช่าง

1) จดัซื1อกลอ้งถ่ายรูปและอุปกรณ์ 54,000 กองช่าง

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

1) จดัซื1อกลอ้งถ่ายรูปและอุปกรณ์ 54,000 กองช่าง

จาํนวน  3 เครื6องๆ ละ 18,000 บาท งบ อบจ.ตาก
2) จดัซื1อเลื6อยโซ่ยนต ์ จาํนวน 3 40,500 กองช่าง

เครื6องๆ ละ 13,500 บาท งบ อบจ.ตาก
3) ค่าจดัซื1อป้ายไฟจราจรแบบ 30,000 กองช่าง

สามเหลี6ยม จาํนวน 2 ชุด ๆ ละ งบ อบจ.ตาก
15,000 บาท

4) ค่าจดัซื1อวิทยมุือถือชนิดสงัเคราะห์ 60,000 กองช่าง

ความถี6ประเภท 2 จาํนวน 5 เครื6อง งบ อบจ.ตาก
ๆละ 12,000 บาท
5) จดัซื1อเครื6องคอมพิวเตอร์สาํหรับ 90,000 กองช่าง
งานประมวลผล แบบที6 2 จาํนวน 3 งบ อบจ.ตาก
เครื6อง ๆละ 30,000 บาท 
6) จดัซื1อเครื6องพิมพช์นิดฉีดหมึก 8,600 กองช่าง
(Inkjet Printer) จาํนวน 2 เครื6อง งบ อบจ.ตาก
ๆละ 4,300 บาท 
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7) จดัซื1อเครื6องสาํรองไฟขนาด 9,000 กองช่าง
800 VA จาํนวน 3 เครื6อง ๆละ งบ อบจ.ตาก
3,000 บาท
8) จดัซื1อเครื6องสูบนํ1า ขนาดท่อดูด 630,000 กองช่าง
8" - ท่อส่ง 8" ชนิดขบัเคลื6อนดว้ย งบ อบจ.ตาก
เครื6องยนตด์ีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ
จาํนวน 1 เครื6องๆละ 630,000 บาท 

9) จดัซื1อเครื6องหาพิกดัดว้ยสัญญาน 30,000 กองช่าง

ดาวเทียม GPS จาํนวน 1 เครื6อง งบ อบจ.ตาก

ๆละ 30,000 บาท

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ๆละ 30,000 บาท
10) จดัซื1อกลอ้งวดีีโอ จาํนวน 14,000 กองช่าง

1 เครื6อง ๆละ 14,000 บาท งบ อบจ.ตาก

11) จดัซื1อเครื6องตดัหญา้แบบสะพายชนิด 47,500 กองช่าง

ขอ้แขง็ เครื6องยนตข์นาดไม่ตํ6ากวา่ งบ อบจ.ตาก

1.5 แรงมา้ พร้อมใบมีด จาํนวน 5 เครื6อง 
ๆละ 9,500 บาท
12) จดัซื1อเตน็ทข์นาดกวา้ง 4 ม. 70,000 กองช่าง

ยาว 4 ม.สูงไม่นอ้ยกวา่ 2.20 ม. งบ อบจ.ตาก

จาํนวน 10 หลงั ๆละ 7,000 บาท
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25 โครงการก่อสร้างศูนยจ์กัรกล  - ก่อสร้างรั1 วคอนกรีตบลอ๊ค ความยาว 936,500 อบจ.ตาก กองช่าง
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก 375 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน งบ อบจ.ตาก

กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื1อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (60 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการก่อสร้าง (90 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)

26 โครงการจดัทาํโมเดลจาํลอง  - จดัจา้งทาํโมเดลจาํลองผงัอาคารสาํนกังาน 200,000 อบจ.ตาก กองช่าง

ผงัอาคารสาํนกังาน และสนามกีฬา และสนามกีฬา ของ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ผงัอาคารสาํนกังาน และสนามกีฬา และสนามกีฬา ของ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก
ของ อบจ.ตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

27 คาํรับรองการปฏิบตัิราชการของ  - แจง้แต่ละกองรายงานผลการปฏิบตัิ - อบจ.ตาก สาํนกัปลดัฯ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก ราชการพร้อมจดัทาํคาํรับรองการปฏิบตัิ
ประจาํปี 2557 ราชการประจาํปี 2557 จดัส่งใหส้าํนกัปลดั

อบจ. ตรวจสอบพร้อมเสนอใหผู้บ้ริหาร
ลงนามในคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ
ของ อบจ. 1 ต.ค. 57 เริ6มบงัคบัใชค้าํรับรอง
การปฏิบตัิราชการของ อบจ.ประจาํปี 2558
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28 มาตรฐานการบริการ/บริการ  - มาตรฐานการบริการที6อยูใ่นอาํนาจหนา้ที6  - อบจ.ตาก   
สาธารณะที6อยูใ่นขอบข่ายงาน ของ อบจ.ตาก ภายในกฏระเบียบที6เกี6ยวกบั

อบจ. การจดัทาํมาตรฐานการบริการ/บริการสาธารณะ

ที6อยูใ่นขอบข่ายงาน อบจ. ดงันี1   
1) มาตรฐานการคุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนกัปลดัฯ  
2) มาตรฐานหอกระจายข่าว สาํนกัปลดัฯ  
3) มาตรฐานการสงเคราะห์ผูสู้งอายุ กองกิจการฯ  
4) มาตรฐานพฒันาเดก็และเยาวชน กองกิจการฯ  
5) มาตรฐานการพฒันาและสงเคราะห์ผูพ้ิการ กองกิจการฯ  
6) มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน กองกิจการฯ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

6) มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน กองกิจการฯ
7) มาตรฐานการส่งเสริมการพฒันาสตรี กองกิจการฯ
8) มาตรฐานการพฒันาการ ดาํเนินการงานดา้นเอดส์ กองกิจการฯ
9) มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที6ยว กองแผนฯ
10) มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ กองแผนฯ
11) มาตรฐานการจดัการสิ6งแวดลอ้ม กองแผนฯ
12) มาตรฐานการพฒันาป่าชุมชน กองแผนฯ
13) มาตรฐานการบริหารจดัการแหล่งนํ1 า กองช่าง
เพื6อการเกษตร
14) มาตรฐานการก่อสร้างบรูณะและ กองช่าง
การบาํรุงรักษาแหล่งนํ1 า
15) มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเทา้ กองช่าง
16) มาตรฐานการวางผงัเมือง กองช่าง
17) มาตรฐานสะพาน กองช่าง
18) มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก กองช่าง
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19) มาตรฐานสถานีขนส่งทางนํ1า กองช่าง
20) มาตรฐานการป้องกนับรรเทาและ กองช่าง   
สาธารณภยั
22) มาตรฐานศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน กองการศึกษาฯ   
23) มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา กองการศึกษาฯ   
24) มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ กองการศึกษาฯ   
วฒันธรรม และจารีตประเพณีทอ้งถิ6น

29 การบริหารกิจการบา้นเมืองที6ดี  - จงัหวดั จดัส่งแบบตรวจรับรองมาตรฐาน  - อบจ.ตาก สาํนกัปลดัฯ
โดยรับการประเมินจากคณะทาํงาน การปฏิบตัิราชการของ อปท. 
 (Core team)จากทอ้งถิ6นจงัหวดั ประจาํปี 2558 ใหก้บั อบจ. เพื6อเตรียมการ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 (Core team)จากทอ้งถิ6นจงัหวดั ประจาํปี 2558 ใหก้บั อบจ. เพื6อเตรียมการ
 ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบตัิ ตรวจจากคณะทาํงาน(Core team) ประมาณ

ราชการขององคก์รปกครอง เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2558 ดงันี1
ส่วนทอ้งถิ6น ประจาํปี  2558 1) ดา้นการบริหารจดัการ

หวัขอ้การประเมินมี 7 หวัขอ้
2) ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

หวัขอ้การประเมินมี 2 หวัขอ้
3) ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั
หวัขอ้การประเมินมี 5 หวัขอ้
4) ดา้นการบริหารสาธรณะ
หวัขอ้การประเมินมี 16 หวัขอ้
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30 การเร่งรัดและงานจดัเก็บรายได้  - สาํรวจและคดัลอกบญัชีผูท้ี6อยูใ่นเกณฑ์ กองคลงั
ค่าธรรมเนียมโรงแรม    เสียภาษีในปีงบประมาณ

 - สาํรวจและเตรียมแบบพิมพต์่าง ๆ 
 - ประชาสัมพนัธ์ขั1นตอนและ   
วธิีการเสียภาษีฯ
 - รับชาํระค่าภาษีฯ   
 - สาํรวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั 
 - ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้า้งชาํระภาษีฯ 

31 การบนัทึกขอ้มูลงบประมาณรายได้  - ทาํการบนัทึกขอ้มูลงบประมาณรายได้ กองคลงั   
ดว้ยระบบบญัชีของ อปท. (e-laas) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ดว้ยระบบบญัชีของ อปท. (e-laas) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558
32 การจดัเก็บเงินรายไดจ้ากการใช้  - รับชาํระค่าบริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ กองคลงั   

บริการสระวา่ยนํ1 า สนามกีฬา  และนาํส่งเงินรายไดป้ระจาํวนั 
อบจ.ตาก

33 การจดัเก็บเงินรายไดจ้ากการใช้  - รับชาํระค่าบริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ กองคลงั   
บริการศูนยอ์อกกาํลงักาย  และนาํส่งเงินรายไดป้ระจาํวนั 
สนามกีฬา อบจ.ตาก

34 การจดัเก็บเงินรายไดจ้ากการ  - รับชาํระค่าบริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ กองคลงั   
ใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ และนาํส่งเงินรายไดป้ระจาํวนั 

35 การจดัเก็บเงินรายไดจ้ากการเช่า  - รับชาํระค่าเช่าพื1นที6จาํหน่ายสินคา้ กองคลงั   
พื1นที6จาํหน่ายสินคา้  หอ้งสุขาและ หอ้งสุขา และการเช่าพื1นที6ติดตั1งป้ายสื6อ
การเช่าพื1นที6ติดตั1งป้ายสื6อโฆษณาฯ โฆษณาฯในบริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ 

ในบริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารฯ และนาํส่งรายได ้ประจาํเดือน
36 การจดัเก็บเงินรายไดจ้ากการเช่า  - รับชาํระค่าเช่าพื1นที6จุดชมววิดอยมูเซอ กองคลงั   

พื1นที6จุดชมววิดอยมูเซอ    และนาํส่งรายได ้ประจาํเดือน 
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37 การจดัเก็บเงินรายไดจ้าก  - รับชาํระค่าภาษีจากสถานคา้ปลีกยาสูบ   
สถานคา้ปลีกยาสูบ

38 การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ  - ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน กองคลงั   
และนอกงบประมาณ ทุกประเภท ตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ

ของสาํนกัปลดัฯ กองแผนและงบประมาณ
กองกิจการสภาฯ กองคลงั กองช่าง
กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน

39 การจดัเก็บเงินรายไดเ้บด็เตลด็  - ทาํการบนัทึกขอ้มูลเงินรายไดเ้บด็เตลด็ กองคลงั   
ดว้ยระบบบญัชีของ อปท. (e-laas)    ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

40 การบนัทึกขอ้มูลดว้ยระบบบญัชี  - เงินเดือน เงินบาํนาญ ของขา้ราชการ กองคลงั   

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

40 การบนัทึกขอ้มูลดว้ยระบบบญัชี  - เงินเดือน เงินบาํนาญ ของขา้ราชการ กองคลงั   
ของ อปท. (e-laas)   และขา้ราชการถ่ายโอน

41  การบนัทึกขอ้มูลดว้ยระบบบญัชี   บนัทึกขอ้มูลเกี6ยวกบัรายรับทุกประเภท กองคลงั   
ของ อปท. (e-laas)   ของ อบจ.ทุกประเภท

42 การจดัทาํรายการทางบญัชี  - ปรับปรุงรายการบญัชีต่างๆ  , จดัทาํ อบจ.ตาก กองคลงั   
ใบผา่นรายการทั6วไป  
 - การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ    
สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนรายรับ
 '- จดัทาํรายงานการเงินที6ตอ้งจดัทาํ   
เป็นประจาํเดือน พร้อมทั1งรายงาน

ใหห้น่วยงานอื6นที6เกี6ยวขอ้ง
 '- จดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน และรายงาน อบจ.ตาก กองคลงั
ต่างๆที6ตอ้งจดัทาํเพื6อแสดงผลการดาํเนินงาน

และฐานะการเงินในส่วนที6เกี6ยวขอ้ง
 '- จดัทาํทะเบียนคุมรายได ้- ค่าใชจ้่าย   
ทุกประเภท
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43 จดัทาํทะเบียนคุมเงินสะสม   '- แสดงรายละเอียดการจดัซื1อ - จดัจา้ง อบจ.ตาก กองคลงั   
ลกูหนี1 เงินยมืเงินสะสม ที6จ่ายขาดจากเงินสะสมทุกประเภท

 '- แสดงรายละเอียดลูกหนี1 เงินยืมเงินสะสม   
 และการส่งใชเ้งินยมืเงินสะสม

44 การคืนเงินหลกัประกนัสัญญา  '- ตรวจสอบสัญญาซื1อ-สัญญาจา้ง จากนั1น อบจ.ตาก กองคลงั   
แต่งตั1งคณะกรรมการตรวจสภาพการ
ชาํรุดบกพร่อง
 '- กรรมการตรวจสอบและรายงานผล   
การตรวจสภาพ
 '- ทาํการคืนหลกัประกนัสัญญา   

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

 '- ทาํการคืนหลกัประกนัสัญญา   
45 การควบคุมภายในกองคลงั  '- ติดตามการปฏิบตัิตามแผนการ อบจ.ตาก กองคลงั

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 '- การประเมินความเสี6ยงใหม่(กองคลงั)
 '- รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน(กองคลงั)

 '- สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน(กองคลงั)
 '- แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

46 การบนัทึกขอ้มูลการดาํเนินงาน  '- บนัทึกลงนามสัญญาตามโครงการ อบจ.ตาก กองคลงั   
ตามระบบสารสนเทศการบริหาร ที6ไดม้ีการจดัซื1อ-จดัจา้ง
จดัการเพื6อการวางแผนและ  '- บนัทึกเบิกจ่ายเงินตามโครงการที6ได้   
ประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณ มีการจดัซื1อ-จดัจา้ง
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก  '- บนัทึกรายไดแ้ละรายจ่ายประจาํเดือน   
 (e-Plan) ของ อบจ.
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47 การบนัทึกขอ้มูลระบบ E-LAAS  '- ปรับปรุงบญัชีในระบบทุกกรณี รวมถึง อบจ.ตาก กองคลงั   
ปิดบญัชีในระบบ
 '- จดัทาํฎีกาที6ไม่ไดม้ีการจดัซื1อ-จดัจา้ง   
ในระบบ
 '- จดัทาํฎีกาคืนเงินประกนัสัญญา , ฎีกา   
คา้งจ่าย , ฎีกาภาษี , รายงานจดัทาํเช็ค
(รายการเกิดขึ1นก่อนเขา้สู่ระบบ E-LAAS)
 '- จดัทาํทะเบียบคุมรายได ้- ค่าใชจ้่าย   
ทุกประเภท

48 งานดา้นวชิาการต่าง ๆ  '- การรวบรวมขอ้มูล GPP อบจ.ตาก กองคลงั   

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

48 งานดา้นวชิาการต่าง ๆ  '- การรวบรวมขอ้มูล GPP อบจ.ตาก กองคลงั   
(Gross Provincial Product)
 '- ระบบฐานขอ้มูลการคลงัและเศรษฐกิจ   
จงัหวดั
 '- รวบรวมขอ้มูลรายงานทางการเงินของ   
อบจ.ใหแ้ก่ส่วนราชการที6ร้องขอ

49 การบนัทึกขอ้มูล e - plan  - ทาํการบนัทึกขอ้มูลแผนพฒันาสามปี  - อบจ.ตาก กองแผนและ
พ.ศ. 2559 - 2561 ในระบบ e - plan งบประมาณ

50 การรายงานผลตามรัฐธรรมนูญ  - ทาํการรายงานผลตามรัฐธรรมนูญ  - อบจ.ตาก กองแผนและ
ปี 2557 งบประมาณ

51 การจดัทาํงบประมาณรายจ่าย 1) จดัทาํบนัทึกแจง้กองคลงัจดัทาํประมาณ  - อบจ.ตาก กองแผนและ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 การรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณ

รายรับจริง - รายจ่ายจริง ปี พ.ศ.2557
เงินสะสมที6เก็บรักษาไวจ้งัหวดั
เงินสะสมเก็บไวท้ี6กองทุนเงินสะสม
หนี1 ที6ตอ้งชาํระ
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2) แจง้ส่วนราชการในสังกดั จดัทาํสถิติ
การใชจ้่ายเงินงบประมาณ ประจาํปี
 พ.ศ.2557 และ 2558 เฉพาะหกเดือนแรก
และคาํขอตั1งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
พ.ศ.2559 พร้อมรายละเอียดโครงการ
โครงการที6ส่วนราชการอื6น อปท.
หรือหน่วยงานอื6นขอรับการสนบัสนุน
3) สรุป รวบรวม และประชุมพิจารณา
ตรวจสอบวเิคราะห์ แกไ้ข งบประมาณ
และเสนอต่อผูบ้ริหารอนุมตัิใหต้ั1งเป็น

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

และเสนอต่อผูบ้ริหารอนุมตัิใหต้ั1งเป็น
งบประมาณฯ
4) จดัประชุมคณะกรรมการกลั6นกรอง
การตั1งงบประมาณ เพื6อพิจารณาโครงการ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
และเสนอความเห็นต่อ นายก อบจ.
5) จดัทาํบญัชีโครงการสนบัสนุน
งบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ
และหนงัสือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
การกระจายอาํนาจฯ ระดบัจงัหวดั
6) จดัทาํร่างขอ้บญัตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอต่อ
ผูบ้ริหารพิจารณา และเสนอต่อสภา อบจ.
7) สภา อบจ. ประชุมพิจารณา
ร่างขอ้บญัญตัิฯ
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8) สภา อบจ. ส่งร่างขอ้บญัญตัิฯ
ใหค้วามเห็นชอบ แลว้ใหผู้ว้า่ราชการ
จงัหวดั พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
9) ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา
หากเห็นชอบจึงส่งใหน้ายก อบจ.
ลงนามใชบ้งัคบัเป็นขอ้บญัญตัิต่อไปฯ
10) ผูบ้ริหารลงนามใชบ้งัคบัเป็น 15
ขอ้บญัญตัิฯ และประกาศใช้
11) แจง้กองคลงัจดัหาผูร้ับจา้งทาํรูปเล่ม 15
สาํเนาขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

สาํเนาขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559
12) จดัส่งสาํเนาขอ้บญัญตัิฯ ให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดั อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ6น ส่วนราชการใน
สังกดั ส.อบจ. และเผยแพร่ใหป้ระชาชน
ทราบโดยทั6วกนั
13) รายงานการตั1งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (แบบ อปท.1) ใหส้าํนกังาน
ตรวจเงินแผน่ดินจงัหวดัตาก ภายใน
30 วนัหลงัจากวนัที6ประกาศใชฯ้

52 การควบคุมการโอนและแกไ้ข 1) จดัทาํทะเบียนการตั1งงบประมาณ  - อบจ.ตาก กองแผนและ
เปลี6ยนแปลงงบประมาณ 2) บนัทึกขอ้มูลการโอนลดโอนเพิ6ม งบประมาณ   
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ แกไ้ขเปลี6ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ.2558 3) ควบคุมการโอนและแกไ้ขเปลี6ยนแปลง   

งบประมาณฯ
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4) สรุปผลการโอนและแกไ้ขเปลี6ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ
พ..ศ.2558 รายงานคณะผูบ้ริหาร อบจ.

53 การบนัทึกขอ้มูลงบประมาณ 1) ทาํการบนัทึกขอ้มูลงบประมาณ  - อบจ.ตาก กองแผนและ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ งบประมาณ
พ.ศ.2558 การโอนแกไ้ขและ พ.ศ.2558
เปลี6ยนแปลงงบประมาณดว้ย 2) บนัทึกการโอนแกไ้ขและเปลี6ยนแปลง   
ระบบบญัชีของ อปท.(e-laas) งบประมาณ

54 งานการสนบัสนุนงบประมาณ 1) รวบรวมหนงัสือ/โครงการขอรับการ  - อบจ.ตาก กองแผนและ   
ให ้อปท.อื6น ส่วนราชการ หรือ สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ งบประมาณ

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ

ให ้อปท.อื6น ส่วนราชการ หรือ สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ งบประมาณ
หน่วยงานอื6นของรัฐ 2) ตรวจสอบรายละเอียดการสนบัสนุน   

วงเงินงบประมาณที6สามารถใหก้าร
สนบัสนุนไดต้ามกฎหมายกาํหนด 
3) จดัประชุมคณะกรรมการกลั6นกรอง   
การตั1งงบประมาณ เพื6อพิจารณาโครงการ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
และเสนอความเห็นต่อ นายก อบจ.
4) จดัทาํบญัชีโครงการสนบัสนุน   
งบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ
และหนงัสือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
การกระจายอาํนาจฯ ระดบัจงัหวดั
5) แจง้มติของคณะกรรมการการกระจาย   
อาํนาจฯ ระดบัจงัหวดั ใหส้่วนราชการ
ที6เกี6ยวขอ้งทราบ
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6) สรุปโครงการ/งบประมาณที6ไดใ้หก้าร
สนบัสนุน อปท.อื6น ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื6นของรัฐรายงานผูบ้ริหาร อบจ.

55 งานประชาสัมพนัธ์สินคา้  - ส่งขอ้มูลประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตร  - อบจ.ตาก กองแผนและ   
เกษตร ผลิตภณัฑช์ุมชน สินคา้ ผลิตภณัฑช์ุมชน สินคา้ OTOP ทาง งบประมาณ
OTOP ช่องทางการประชาสัมพนัธ่ต่างๆ เช่น 

แผน่พบั วารสารหนงัสือพิมพ ์วทิยุ
เวปไซด ์เป็นตน้

56 งานประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้  - ส่งขอ้มูลประชาสัมพนัธ์การใหค้วามรู้  - อบจ.ตาก กองแผนและ   
ดา้นอาชีพ และระบบเศรษฐกิจ ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ งบประมาณ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ดา้นอาชีพ และระบบเศรษฐกิจ ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ งบประมาณ
ในระดบัครอบครัว ชุมชน เช่น แผน่พบั วารสาร หนงัสือพิมพ์
การเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคม วทิย ุเวปไซด ์เป็นตน้
เศรษฐกิจอาเซียน AEC

57 โครงการควบคุมมาตรฐาน  - รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการจดัทาํรายงาน  - อบจ.ตาก หน่วย
ควบคุมภายใน อบจ.ตาก การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะ ตรวจสอบ

กรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการ ภายใน
กาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
(ขอ้ 6) พ.ศ.2555
 - จดัทาํรายงานควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ้ 6 และรายงานผลให้
คณะกรรมการฯ และผูก้าํกบัดูแลทราบ
 - ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางบญัชี
เอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
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 - ตรวจสอบดา้นการเงิน การคลงั และ
การบญัชี
 - ตรวจสอบเงินยมืและการส่งใชเ้งินยมื
 - ตรวจสอบการบริหารจดัการพสัดุ
 - ตรวจสอบยานพาหนะ การสั6งจ่ายนํ1 ามนั
เชื1อเพลิง การซ่อมบาํรุง ดูแลรักษา

58 ชี1แจงตอบขอ้ทกัทว้ง  - ชี1แจงตอบขอ้ทกัทว้งของสาํนกังาน  - อบจ.ตาก หน่วย   
ของสาํนกังานตรวจเงิน ตรวจเงินแผนดิน ตรวจสอบ
แผน่ดิน ภมูิภาคที6 10 ภายใน

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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