ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที 7 การพัฒนาด้ านการบริหาร การเมือง และการมีส่วนร่ วม
แนวทางการพัฒนาที 1 ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมด้ านการเมืองการบริหารทุกภาคส่ วน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

150,000
1) จัดจ้ างแปลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
งบ อบจ.ตาก
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดตาก
เป็ นภาษาอังกฤษ สํ าหรับการรองรับ
การเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน และจัดจ้ าง
ถ่ ายเอกสารพร้ อมเข้ ารู ปเล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินการ
100,000
2) จัดทําแผนพัฒนาสามปี
งบ อบจ.ตาก
(พ.ศ. 2559-2561) ตามขั>นตอน ดังนี>
1. รวบรวมข้อมูลพื1นฐานจากส่ วนราชการ
ภายในจังหวัดตาก และส่ วนราชการ
ภายใน อบจ.ตาก เพื6อประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี
2. จัดประชุมประชาคมเพื6อรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชน
3. แจ้ง ส.อบจ.ตาก, ส่ วนราชการ อบจ.ตาก
ส่ งโครงการพัฒนา

สถานทีดําเนินการ
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนและ
งบประมาณ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.ตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

4. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ตาก
เพื6อจัดทําร่ างแผนพัฒนาสามปี
5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก
เพื6อพิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี
6. เสนอผูบ้ ริ หารประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี พร้อมแจ้งส่ วนราชการ และ
ประชาชนทราบ
1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม
50,000
กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
งบ อบจ.ตาก
ติดตามและประเมินผลแผน
2. รายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที6 1 กับคณะกรรมการฯ
3. รายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที6 2 กับคณะกรรมการฯ
4. รายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที6 3 กับคณะกรรมการฯ
5. รายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที6 4 กับคณะกรรมการฯ
6. จัดทํารายงานผลการติดตาม
ต่อนายกฯ เพื6อให้นายกฯเสนอ
ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ
พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ

สถานทีดําเนินการ

อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
3 โครงการประสานการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ6น จังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

1. จัดทํายุทธศาสตร์ อปท. ในเขตพื1นที6
จังหวัดตาก
2. แจ้งยุทธศาสตร์ อปท. ให้กบั อปท.
ในเขตพื1นที6จงั หวัดทราบ
3. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ
ระดับอําเภอ เพื6อคัดเลือกโครงการ
ประสานแผนฯ เสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด
4. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ
ระดับจังหวัด เพื6อพิจารณาโครงการ
ประสานแผนฯ
4 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื6อรับทราบ
ปฏิบตั ิการเพื6อบูรณาการจัดทํา
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร สําหรับการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ปกครองส่ วนท้องถิ6นในเขต
ของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก
จังหวัดตาก และจัดทําแผนพัฒนา และจัดทําแผนพัฒนาของ อบจ.ตาก
ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก จํานวน 200 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

60,000
งบ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก

150,000
งบ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนและ
งบประมาณ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองแผนและ
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
5 โครงการบริ หารจัดการศูนย์
เครื อข่ายเพื6อแก้ไขปัญหาและ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ6น Clinic Center
อบจ.ตาก

6 โครงการสร้างเครื อข่าย
นักประชาสัมพันธ์ทอ้ งถิ6น
ในจังหวัดตาก

7 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
สาธารณะ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดทําฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ6นในเขตจังหวัดตาก
- บริ การข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ตาก
อปท. และหน่วยงานราชการอื6นๆ
ในจังหวัดตาก
- บริ หารจัดการพัฒนาศูนย์เครื อข่าย
คลีนิคเซ็นเตอร์ เพื6อแก้ไขปัญหาและ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ท้องถิ6น
- แสวงหาแนวทางในการให้ความรู้ที6
จําเป็ นแก้ไขปัญหาแก่ทุกภาคส่ วนที6
เกี6ยวข้อง
- จัดอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานให้กบั
300,000
กลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 90 คน
งบ อบจ.ตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
- จัด Username และ Password ให้กบั
400,000
กลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 1,000 User ต่อเดือน งบ อบจ.ตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื1อจัดจ้าง

สถานทีดําเนินการ
อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนและ
งบประมาณ

อบจ.ตาก และศึกษา
ดูงานนอกสถานที6

สํานักปลัดฯ

จุดติดตั1ง
Takpao Free WiFi

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงินรายเดือนให้บริ ษทั ทีโอที
จํากัด
5) รายงานผลการดําเนินงาน
8 โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน - จัดอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานให้กบั
600,000
เพื6อเพิ6มพูนทักษะผูบ้ ริ หาร/ผูน้ าํ
กลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 180 คน
งบ อบจ.ตาก
ท้องถิ6นในจังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
9 โครงการส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพ - จัดอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานให้กบั
1,060,000
ผูน้ าํ ท้องที6/ท้องถิ6น ผูน้ าํ ชุมชน
กลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 3,000 คน 10 รุ่ น งบ อบจ.ตาก
กลุ่มพลังมวลชนองค์กรต่าง ๆ
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
และประชาชน
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

อบจ.ตาก และศึกษา
ดูงานนอกสถานที6

สํานักปลัดฯ

จังหวัดตากและศึกษา
ดูงานนอกสถานที6

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รุ่ น 1

รุ่ น 2 - รุ่ น 9
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
10 โครงการสร้างจิตสํานึกปกป้ อง
สถาบันของชาติ เพื6อสร้าง
ความสมานฉันท์

รายละเอียดของกิจกรรม

- จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรมสร้างจิต
สํานึกปกป้ องสถาบันของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
จํานวน 300 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
11 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน - จัดอบรม/สัมมนา/จัดกิจกรรมในระดับ
ลูกเสื อชาวบ้านจังหวัดตากเทิดไท้ เขต ระดับภาค และเข้าร่ วมถวายพระพร
องค์ราชัน
ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 150 คน
3 ครั1ง
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
12 โครงการรวมพลังสร้างความ
- สนับสนุนเงินให้กบั กองอํานวยการรักษา
ปรองดองสมานฉันท์เพื6อการ
ความมัน6 คงภายในจังหวัดตาก ในการสร้าง
ปฏิรูปแบบบูรณาการจังหวัดตาก ปรองดองสมานฉันท์เพื6อการปฏิรูป
แบบบูรณาการจังหวัดตาก

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

100,000
งบ อบจ.ตาก

จังหวัดตาก
และต่างจังหวัด

200,000
งบ อบจ.ตาก

จังหวัดตากและ
ต่างจังหวัด

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สํานักปลัดฯ

ครั1งที6 1

1,000,000
งบ อบจ.ตาก

ในพื1นที6จงั หวัดตาก

ครั1งที6 2 - 3

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้ กอ.รมน. ทราบ
2) กอ.รมน. ทําหนังสื อขอรับเงินอุดหนุน
พร้อมแต่งตั1งกรรมการมารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดําเนินการ
5) รายงานผลการดําเนินการ
13 โครงการศูนย์บริ การและช่วยเหลือ - จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
200,000
ด้านกฎหมายของ อบจ.ตาก
เกี6ยวกับกฎหมายเบี1องต้นให้กบั บุคลากร งบ อบจ.ตาก
อปท. จํานวน 100 คน แบ่งเป็ น 2 กิจกรรม
1. การอบรมและศึกษาดูงาน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
2. จัดทําหนังสื อ/คู่มือให้ ความรู้
ด้ านกฎหมาย จํานวน 300 เล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
รวบรวมข้อมูล
2) ขออนุมตั ิโครงการ/จัดซื1อจัดจ้าง
3) ดําเนินการเผยแพร่
4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ

อบจ.ตาก
และนอกสถานที6

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
14 โครงการส่ งเสริ มสนับสนุน
ประชาธิปไตย

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดแข่งขันกิจกรรมที6กี6ยวข้องกับ
100,000
ประชาธิปไตย
งบ อบจ.ตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
15 โครงการสัมนาแนวทางการ
- จัดสัมมนาแนวทางการเตรี ยมความพร้อม 1,800,000
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 1 ครั1ง
งบ อบจ.ตาก
ดําเนินงานขององค์การบริ หาร
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
ส่ วนจังหวัด และอปท. อื6นๆ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
16 โครงการเงินบํารุ งสมาคมองค์การ - เบิกจ่ายเงินตามที6กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ 318,500
งบ อบจ.ตาก
บริ หารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ของสมาคมองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
เพื6อดําเนินการเบิกจ่าย
3) เบิกจ่ายเงิน
4) รายงานผลการดําเนินงาน

จังหวัดตาก

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วยงาน
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.
กองกิจการสภาฯ

จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

สถานทีดําเนินการ
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
17 โครงการ อบจ.สัญจร

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
300,000
ในภาพรวมของ อบจ.ตาก จํานวน 3 ครั1ง งบ อบจ.ตาก
ให้กบั ผูร้ ่ วมโครงการ จํานวน 6,000 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
18 โครงการประชุมสัมมนาการบริ หาร - จัดอบรมดําเนินการในรู ปแบบบรรยาย
200,000
และดําเนินกิจกรรม และศึกษาดูงาน
งบ อบจ.ตาก
จัดการ ลุ่มนํ1าปิ ง - ลุ่มนํ1าวัง
นอกสถานที6 ให้กบั คณะกรรมการลุ่มนํ1า
คณะอนุกรรมการลุ่มนํ1า คณะทํางานลุ่มนํ1า
สาขา/จังหวัดเครื อข่าย/กลุ่มผูใ้ ช้น1 าํ
จํานวน 60 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วยงาน
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.
กองกิจการสภาฯ

กองช่าง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

แนวทางการพัฒนาที 2 การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ สากล
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
อบจ.ตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดปฐมนิเทศให้กบั บุคลากรที6ได้รับ
50,000
การบรรจุแต่งตั1งใหม่ จํานวน 30 คน
งบ อบจ.ตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
2 โครงการอบรมด้านคุณธรรมและ - จัดฝึ กอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร 150,000
จริ ยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
งบ อบจ.ตาก
อบจ.ตาก และผูส้ ังเกตการณ์
จํานวน 100 คน แบ่งออกเป็ น 2 รุ่ น
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
3 โครงการประชุมสัมมนาผูบ้ ริ หาร - จัดฝึ กอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร 100,000
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก
ของ อบจ.ตาก
และผูส้ ังเกตการณ์ จํานวน 279 คน
แบ่งออกเป็ น 3 ไตรมาส

สถานทีดําเนินการ
ห้องประชุม อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที6

วัดไทรงาม
อําเภอไทรงาม
จังหวัดกําแพงเพชร

กองการ
เจ้าหน้าที6

ห้องประชุม อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการเสริ มสร้างศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
อบจ.ตาก หลักสูตร
"การสร้างขวัญและกําลังใจ"

รายละเอียดของกิจกรรม
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
- จัดฝึ กอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร

งบประมาณ

200,000
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก
และผูส้ ังเกตการณ์ จํานวน 279 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
5 โครงการเสริ มสร้างศักยภาพ
- จัดฝึ กอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร 200,000
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก
อบจ.ตาก หลักสูตร
และผูส้ ังเกตการณ์ จํานวน 279 คน
"ชีวติ เบิกบานการทํางานเป็ นสุ ข" 1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

98
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
6 โครงการเสริ มสร้างศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
อบจ.ตาก หลักสูตร
"วินยั เบื1องต้นสําหรับบุคลากร
อบจ.ตาก"

รายละเอียดของกิจกรรม
- จัดฝึ กอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร

งบประมาณ

200,000
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก
และผูส้ ังเกตการณ์ จํานวน 279 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
7 โครงการฝึ กอบรมพัฒนาความรู้และ - จัดฝึ กอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร 900,000
ทักษะด้านการปฏิบตั ิงานและ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก
ทัศนศึกษาของบุคลากร อบจ.ตาก และผูส้ ังเกตการณ์ จํานวน 279 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
8 โครงการพัฒนาความรู้ดา้ นกฎหมาย - จัดฝึ กอบรมให้กบั ผูบ้ ริ หาร คณะผูบ้ ริ หาร 200,000
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก
เกียวกับการบริ หารงานบุคคล
ส่ วนท้องถิ6น
และผูส้ ังเกตการณ์ จํานวน 279 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

สถานทีดําเนินการ
อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที6

ห้องประชุม อบจ.ตาก
และทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศ

กองการ
เจ้าหน้าที6

อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
- จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั บุคลากร 150,000
งบ อบจ.ตาก
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การ ที6เกี6ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนา
บริ หารส่ วนจังหวัดตาก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก
จํานวน 80 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
10 โครงการฝึ กอบรมเพื6อพัฒนาศัยภาพ - จัดฝึ กอบรมเพื6อพัฒนาศักยภาพ
800,000
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ การปฏิบตั ิหน้าที6ของประธานสภาฯ
งบ อบจ.ตาก
เลขานุการสภาฯ และสมาชิก
รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ
สภา อบจ.ตาก
และสมาชิกสภา อบจ.ตาก จํานวน 30 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

จังหวัดตาก

กองกิจการสภาฯ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที
11 โครงการจัดการการเลือกตั1งผูบ้ ริ หาร - จัดกิจกรรมการเลือกตั1ง
และสภาชิกสภาองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดตาก
12 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ - จัดจ้างทําสื6 อ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
การเลือกตั1งฯ หรื อการลงประชามัติ ให้ประชาชน มีส่วนร่ วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
0
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
13 โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน
ทางสถานีวทิ ยุฯ
ทางสถานีวทิ ยุ สวท.ตาก และ สวท.แม่สอด
ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. ครั1งละ 1
ชัว6 โมง
- จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน
ทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก ทุกวันจันทร์ ถึง
วันเสาร์เวลา10.00-10.30 น.วันละ1/2ชัว6 โมง
1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล
2) ขออนุมตั ิโครงการ
3) ดําเนินการจัดรายการ
4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
5) รายงานผลการดําเนินงานประจําสัปดาห์

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

300,000
งบ อบจ.ตาก

จังหวัดตาก

100,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอเมืองตาก

264,000 1. สวท.ตาก
งบ อบจ.ตาก 2. สวท.แม่สอด
3. อสมท.ตาก

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หน่ วยงาน
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.
กองกิจการสภาฯ

กองกิจการสภาฯ

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
14 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2
300,000
พิมพ์ 4 สี จํานวน 16 หน้า 3 เดือน 1 ฉบับ งบ อบจ.ตาก
ๆ ละ 2,600 เล่ม รวม 4 ฉบับ
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
15 โครงการจัดทําแผ่นพับข่าว
- จัดจ้างผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี6
100,000
ความเคลื6อนไหว อบจ.ตาก
ทั1ง 2 หน้า เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 4,000 แผ่น งบ อบจ.ตาก
รวม 12 ฉบับ
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
16 โครงการจัดทําหนังสื อรายงานผล - จัดจ้างผลิตหนังสื อรายงานผลการปฏิบตั ิ 100,000
การปฏิบตั ิงานประจําปี
งานประจําปี งบประมาณ ขนาด A4
งบ อบจ.ตาก
พิมพ์ 4 สี จํานวน 1 ฉบับ ๆ ละ 600 เล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน

อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

สถานทีดําเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
17 โครงการจัดทําคู่มือแนะนํา
อบจ.ตาก

18 โครงการจัดทําสื6 อวีดีทศั น์
บรรยายสรุ ป

19 โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
อบจ.ตาก ทางเคเบิล1 ทีวี

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดจ้างผลิตหนังสื อคู่มือแนะนํา อบจ.ตาก
100,000
ขนาด A4 พับ 3 พิมพ์ 4 สี จํานวน 1 ฉบับ ๆ งบ อบจ.ตาก
ละ 9,000 เล่ม
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
- จัดจ้างผลิตสื6 อวีดีทศั น์บรรยายสรุ ป
100,000
มีเนื1อหาประมาณ 7-10 นาทีต่อเรื6 อง ตาม งบ อบจ.ตาก
นโยบายที6ได้แถลงไว้ต่อสภา จํานวน 1 เรื6 อง
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
- จัดจ้างเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร อบจ.ตาก
230,000
ทางเคเบิล1 ทีวที ุกวัน
งบ อบจ.ตาก
1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล
2) ขออนุมตั ิโครงการ
3) ดําเนินการเผยแพร่ ข่าวสาร
4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ
5) รายงานผลการดําเนินงานประจําสัปดาห์

สถานทีดําเนินการ
อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

อบจ.ตาก และ
นอกสถานที6

สํานักปลัดฯ

สถานีเคเบิล1 ทีวี

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที
20 โครงการจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ - จัดจ้างผลิต/ติดตั1งป้ ายคัตเอาท์ (ไวนิล)
(คัตเอาท์)
กิจกรรมผลงานตามนโยบายของนายก
อบจ.ตาก วันสําคัญของประเทศที6ประกาศ
ตามสถานการณ์ของรัฐบาลและยัง
เป็ นการอนุรักษ์ประเพณีไทยในท้องถิ6น
ทุกอําเภอ รวม 72 ป้ าย
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง (60 วัน)
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
21 โครงการก่อสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์ - จ้างเหมาก่อสร้างป้ ายขนาด 10x20 เมตร
จํานวน 1 ป้ าย ณ จุดติดตั1งที6 อบจ.ตาก
โครงเหล็ก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง (60 วัน)
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
22 โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที6ดี - จัดกิจกรรม 5 ส. เพื6อเป็ นการปรับปรุ ง
ในการทํางาน
สถานที6ทาํ งานให้เกิดความสวยงาม
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสร้าง
นิสัยมีวนิ ยั
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

1,106,000
งบ อบจ.ตาก

ป้ ายประชาสัมพันธ์
อบจ.ตาก

2,400,000
งบ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

50,000
งบ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2557
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
23 โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน - จัดฝึ กอบรมและศึกษาดูงานให้กบั กลุ่ม
200,000
ตามหลักการบริ หารกิจการ
เป้ าหมาย จํานวน 80 คน
งบ อบจ.ตาก
บ้านเมืองที6ดี
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
24 โครงการจัดให้มีเครื6 องใช้ในการ - จัดซื1อเครื6 องมือเครื6 องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
ตามขั1นตอนดังนี1
1) ขออนุมตั ิดาํ เนินโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดซื1อพัสดุ/สรรหาผูข้ าย
2) ลงนามในสัญญาซื1อ
3) ส่ งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
ซึ6งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี1
สํ านักปลัดฯ
1) โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาพับเหล็ก
90,000
ชุบโครเมี6ยม ขนาด 180x72x45 ซ.ม.
งบ อบจ.ตาก
จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท

สถานทีดําเนินการ

อบจ.ตาก และศึกษา
ดูงานนอกสถานที6

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
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สํานักปลัดฯ

อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
2) โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ6 งวงกลม
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า18 ที6นงั6 /ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 150x600x75 เซนติเมตร
3) เครื6 องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด
ไม่ต6าํ กว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั1ง
จํานวน 2 เครื6 อง ๆ ละ 100,000 บาท
4) เครื6 องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
ชนิดตั1งพื1นหรื อแขวน 18,000 บีทียู
พร้อมติดตั1ง จํานวน 1 เครื6 อง ๆ ละ
28,000 บาท
5) ม่านตัดอากาศ ขนาดไม่ต6าํ กว่า
180 เซนติเมตร พร้อมติดตั1ง
จํานวน 2 เครื6 อง ๆ ละ 25,000 บาท
6) รถส่ วนกลาง (รถโดยสาร)ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 12 ที6นงั6 เครื6 องยนต์ดีเซล
จํานวน 1 คัน
7) รถส่ วนกลาง (รถบรรทุก)
เครื6 องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน
ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต6าํ กว่า
3,000 ซีซี. ขับเคลื6อน 4 ล้อ
ดับเบิ1ลแค็บ เกียร์ ออโต้ จํานวน 1 คัน
8) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
หลังคาสําเร็จรู ป ชนิดไฟเบอร์กลาส
หรื อเหล็ก จํานวน 1 หลัง

งบประมาณ
50,000
งบ อบจ.ตาก

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

200,000
งบ อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

28,000
งบ อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

50,000
งบ อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

1,294,000
งบ อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

896,000
งบ อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

34,000
งบ อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
กองการเจ้ าหน้ าที
1) จัดซื1อเครื6 องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
ประมวลผล แบบที6 1 จํานวน
3 เครื6 อง ๆ ละ 22,000 บาท
2) จัดซื1อเครื6 องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
ประมวลผล แบบที6 2 จํานวน
1 เครื6 อง ๆ ละ 30,000 บาท
3) จัดซื1อเครื6 องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื6 อง
เครื6 อง ละ 4 ,300 บาท
4) จัดซื1อเครื6 องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 1 เครื6 อง ๆ ละ 18,000 บาท
5) จัดซื1อเครื6 องสแกนเนอร์สาํ หรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริ การ
แบบที6 1 จํานวน 1 เครื6 อง ๆ ละ
22,000 บาท
6) จัดซื1อเครื6 องสํารองไฟฟ้ าขนาด
800 VA จํานวน 4 เครื6 อง ๆ ละ
3,000 บาท
7) จัดซื1อเครื6 องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื6 อง
เครื6 อง ละ 18,000 บาท

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

66,000
งบ อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

30,000
งบ อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

4,300
งบ อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

18,000
งบ อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

22,000
งบ อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

12,000
งบ อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

18,000
งบ อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
8) จัดซื1อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
ระดับความละเอียดจอภาพ
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ1ว
จํานวน 1 เครื6 อง ๆ ละ 26,000 บาท
9) จัดซื1อตูเ้ ย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 เครื6 อง ๆ ละ 15,000 บาท
10) จัดซื1อกล่องถ่ายรู ปพร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 เครื6 อง ๆ ละ 30,000 บาท
กองแผนและงบประมาณ
1) เครื6 องคอมพิวเตอร์ แบบ 1
จํานวน 3 เครื6 อง ๆ ละ 22,000
ๆ ละ 22,000
2) เครื6 องสํารองไฟฟ้ า ขนาด
800 VAจํานวน 3 เครื6 อง ๆ ละ
3,000 บาท
3) เครื6 องพิมพ์ Multifurction
แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 1 เครื6 อง
เครื6 องละ 4,200 บาท
4) เครื6 องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื6 อง ๆ ละ 5,500 บาท

26,000
งบ อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที6

15,000
งบ อบจ.ตาก
30,000
งบ อบจ.ตาก

กองการ
เจ้าหน้าที6
กองการ
เจ้าหน้าที6

66,000
งบ อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

9,000
งบ อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

4,200
งบ อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

5,500
งบ อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
กองคลัง
1) เครื6 องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที)
จํานวน 7 เครื6 อง ๆ ละ 5,500 บาท
2) ตูร้ างเลื6อน( ระบบมือผลัก
รางเลื6อน 6 ตู้ ) จํานวน 3 ชุด ๆ ละ
65,000 บาท
กองช่ าง
1) จัดซื1อกล้องถ่ายรู ปและอุปกรณ์
จํานวน 3 เครื6 องๆ ละ 18,000 บาท
2) จัดซื1อเลื6อยโซ่ยนต์ จํานวน 3
เครื6 องๆ ละ 13,500 บาท
3) ค่าจัดซื1อป้ ายไฟจราจรแบบ
สามเหลี6ยม จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
15,000 บาท
4) ค่าจัดซื1อวิทยุมือถือชนิดสังเคราะห์
ความถี6ประเภท 2 จํานวน 5 เครื6 อง
ๆละ 12,000 บาท
5) จัดซื1อเครื6 องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
งานประมวลผล แบบที6 2 จํานวน 3
เครื6 อง ๆละ 30,000 บาท
6) จัดซื1อเครื6 องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จํานวน 2 เครื6 อง
ๆละ 4,300 บาท

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

38,500
งบ อบจ.ตาก

กองคลัง

195,000
งบ อบจ.ตาก

กองคลัง

54,000
งบ อบจ.ตาก
40,500
งบ อบจ.ตาก
30,000
งบ อบจ.ตาก

กองช่าง

60,000
งบ อบจ.ตาก

กองช่าง

90,000
งบ อบจ.ตาก

กองช่าง

8,600
งบ อบจ.ตาก

กองช่าง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
กองช่าง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

7) จัดซื1อเครื6 องสํารองไฟขนาด
800 VA จํานวน 3 เครื6 อง ๆละ
3,000 บาท
8) จัดซื1อเครื6 องสูบนํ1า ขนาดท่อดูด
8" - ท่อส่ ง 8" ชนิดขับเคลื6อนด้วย
เครื6 องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
จํานวน 1 เครื6 องๆละ 630,000 บาท
9) จัดซื1อเครื6 องหาพิกดั ด้วยสัญญาน
ดาวเทียม GPS จํานวน 1 เครื6 อง
ๆละ 30,000 บาท
10) จัดซื1อกล้องวีดีโอ จํานวน
1 เครื6 อง ๆละ 14,000 บาท
11) จัดซื1อเครื6 องตัดหญ้าแบบสะพายชนิด
ข้อแข็ง เครื6 องยนต์ขนาดไม่ต6าํ กว่า
1.5 แรงม้า พร้อมใบมีด จํานวน 5 เครื6 อง
ๆละ 9,500 บาท
12) จัดซื1อเต็นท์ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 4 ม.สูงไม่นอ้ ยกว่า 2.20 ม.
จํานวน 10 หลัง ๆละ 7,000 บาท

9,000
งบ อบจ.ตาก

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

630,000
งบ อบจ.ตาก

กองช่าง

30,000
งบ อบจ.ตาก

กองช่าง

14,000
งบ อบจ.ตาก
47,500
งบ อบจ.ตาก

กองช่าง

70,000
งบ อบจ.ตาก

กองช่าง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
25 โครงการก่อสร้างศูนย์จกั รกล
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- ก่อสร้างรั1วคอนกรี ตบล๊อค ความยาว
936,500
375 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน งบ อบจ.ตาก
กองช่าง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื1อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (60 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
26 โครงการจัดทําโมเดลจําลอง
- จัดจ้างทําโมเดลจําลองผังอาคารสํานักงาน 200,000
งบ อบจ.ตาก
ผังอาคารสํานักงาน และสนามกีฬา และสนามกีฬา ของ อบจ.ตาก
ของ อบจ.ตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง
3) ดําเนินการจัดจ้าง
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
27 คํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ - แจ้งแต่ละกองรายงานผลการปฏิบตั ิ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก ราชการพร้อมจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิ
ประจําปี 2557
ราชการประจําปี 2557 จัดส่ งให้สาํ นักปลัด
อบจ. ตรวจสอบพร้อมเสนอให้ผบู้ ริ หาร
ลงนามในคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ของ อบจ. 1 ต.ค. 57 เริ6 มบังคับใช้คาํ รับรอง
การปฏิบตั ิราชการของ อบจ.ประจําปี 2558

อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

อบจ.ตาก

กองช่าง

อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ

สถานทีดําเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
28 มาตรฐานการบริ การ/บริ การ
สาธารณะที6อยูใ่ นขอบข่ายงาน
อบจ.

รายละเอียดของกิจกรรม
- มาตรฐานการบริ การที6อยูใ่ นอํานาจหน้าที6

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

-

อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ของ อบจ.ตาก ภายในกฏระเบียบที6เกี6ยวกับ
การจัดทํามาตรฐานการบริ การ/บริ การสาธารณะ
ที6อยูใ่ นขอบข่ายงาน อบจ. ดังนี1

1) มาตรฐานการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2) มาตรฐานหอกระจายข่าว
3) มาตรฐานการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
4) มาตรฐานพัฒนาเด็กและเยาวชน
5) มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผพู ้ ิการ

6) มาตรฐานงานสาธารณสุ ขมูลฐาน
7) มาตรฐานการส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี
8) มาตรฐานการพัฒนาการ ดําเนินการงานด้านเอดส์
9) มาตรฐานการส่ งเสริ มการท่องเที6ยว
10) มาตรฐานการส่ งเสริ มอาชีพ
11) มาตรฐานการจัดการสิ6 งแวดล้อม
12) มาตรฐานการพัฒนาป่ าชุมชน
13) มาตรฐานการบริ หารจัดการแหล่งนํ1า
เพื6อการเกษตร
14) มาตรฐานการก่อสร้างบูรณะและ
การบํารุ งรักษาแหล่งนํ1า
15) มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
16) มาตรฐานการวางผังเมือง
17) มาตรฐานสะพาน
18) มาตรฐานสถานีขนส่ งทางบก

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองกิจการฯ
กองกิจการฯ
กองกิจการฯ
กองกิจการฯ
กองกิจการฯ
กองกิจการฯ
กองแผนฯ
กองแผนฯ
กองแผนฯ
กองแผนฯ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

19) มาตรฐานสถานีขนส่ งทางนํ1า
20) มาตรฐานการป้ องกันบรรเทาและ
สาธารณภัย
22) มาตรฐานศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน
23) มาตรฐานการส่ งเสริ มกีฬา
24) มาตรฐานการส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารี ตประเพณีทอ้ งถิ6น
29 การบริ หารกิจการบ้านเมืองที6ดี
- จังหวัด จัดส่ งแบบตรวจรับรองมาตรฐาน
โดยรับการประเมินจากคณะทํางาน การปฏิบตั ิราชการของ อปท.
(Core team)จากท้องถิ6นจังหวัด ประจําปี 2558 ให้กบั อบจ. เพื6อเตรี ยมการ
ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิ ตรวจจากคณะทํางาน(Core team) ประมาณ
ราชการขององค์กรปกครอง
เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2558 ดังนี1
ส่ วนท้องถิ6น ประจําปี 2558
1) ด้านการบริ หารจัดการ
หัวข้อการประเมินมี 7 หัวข้อ
2) ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการสภา
หัวข้อการประเมินมี 2 หัวข้อ
3) ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง
หัวข้อการประเมินมี 5 หัวข้อ
4) ด้านการบริ หารสาธรณะ
หัวข้อการประเมินมี 16 หัวข้อ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
-

อบจ.ตาก

สํานักปลัดฯ
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
30 การเร่ งรัดและงานจัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมโรงแรม

31
32

33

34
35

36

รายละเอียดของกิจกรรม

- สํารวจและคัดลอกบัญชีผทู้ ี6อยูใ่ นเกณฑ์
เสี ยภาษีในปี งบประมาณ
- สํารวจและเตรี ยมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ประชาสัมพันธ์ข1 นั ตอนและ
วิธีการเสี ยภาษีฯ
- รับชําระค่าภาษีฯ
- สํารวจบัญชีผคู้ า้ งชําระภาษีปีปัจจุบนั
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้ า้ งชําระภาษีฯ
การบันทึกข้อมูลงบประมาณรายได้ - ทําการบันทึกข้อมูลงบประมาณรายได้
ด้วยระบบบัญชีของ อปท. (e-laas) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
การจัดเก็บเงินรายได้จากการใช้ - รับชําระค่าบริ การสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารฯ
บริ การสระว่ายนํ1า สนามกีฬา
และนําส่ งเงินรายได้ประจําวัน
อบจ.ตาก
การจัดเก็บเงินรายได้จากการใช้ - รับชําระค่าบริ การสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารฯ
บริ การศูนย์ออกกําลังกาย
และนําส่ งเงินรายได้ประจําวัน
สนามกีฬา อบจ.ตาก
การจัดเก็บเงินรายได้จากการ
- รับชําระค่าบริ การสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารฯ
ใช้บริ การสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารฯ และนําส่ งเงินรายได้ประจําวัน
การจัดเก็บเงินรายได้จากการเช่า - รับชําระค่าเช่าพื1นที6จาํ หน่ายสิ นค้า
พื1นที6จาํ หน่ายสิ นค้า ห้องสุ ขาและ ห้องสุ ขา และการเช่าพื1นที6ติดตั1งป้ ายสื6 อ
การเช่าพื1นที6ติดตั1งป้ ายสื6 อโฆษณาฯ โฆษณาฯในบริ การสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารฯ
ในบริ การสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารฯ และนําส่ งรายได้ ประจําเดือน
การจัดเก็บเงินรายได้จากการเช่า - รับชําระค่าเช่าพื1นที6จุดชมวิวดอยมูเซอ
พื1นที6จุดชมวิวดอยมูเซอ
และนําส่ งรายได้ ประจําเดือน

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองคลัง

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองคลัง
กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง
กองคลัง

กองคลัง
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โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที
37 การจัดเก็บเงินรายได้จาก
- รับชําระค่าภาษีจากสถานค้าปลีกยาสูบ
สถานค้าปลีกยาสูบ
38 การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ - ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
และนอกงบประมาณ ทุกประเภท ตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ
ของสํานักปลัดฯ กองแผนและงบประมาณ
กองกิจการสภาฯ กองคลัง กองช่าง
กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน
39 การจัดเก็บเงินรายได้เบ็ดเตล็ด
- ทําการบันทึกข้อมูลเงินรายได้เบ็ดเตล็ด
ด้วยระบบบัญชีของ อปท. (e-laas) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
40 การบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชี - เงินเดือน เงินบํานาญ ของข้าราชการ
ของ อปท. (e-laas)
และข้าราชการถ่ายโอน
41 การบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชี บันทึกข้อมูลเกี6ยวกับรายรับทุกประเภท
ของ อปท. (e-laas)
ของ อบจ.ทุกประเภท
42 การจัดทํารายการทางบัญชี
- ปรับปรุ งรายการบัญชีต่างๆ , จัดทํา
ใบผ่านรายการทัว6 ไป
- การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ
สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนรายรับ
'- จัดทํารายงานการเงินที6ตอ้ งจัดทํา
เป็ นประจําเดือน พร้อมทั1งรายงาน
ให้หน่วยงานอื6นที6เกี6ยวข้อง
'- จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และรายงาน
ต่างๆที6ตอ้ งจัดทําเพื6อแสดงผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินในส่ วนที6เกี6ยวข้อง
'- จัดทําทะเบียนคุมรายได้ - ค่าใช้จ่าย
ทุกประเภท

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองคลัง

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
อบจ.ตาก

กองคลัง

อบจ.ตาก

กองคลัง
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
43 จัดทําทะเบียนคุมเงินสะสม
ลูกหนี1เงินยืมเงินสะสม

รายละเอียดของกิจกรรม

'- แสดงรายละเอียดการจัดซื1อ - จัดจ้าง
ที6จ่ายขาดจากเงินสะสมทุกประเภท
'- แสดงรายละเอียดลูกหนี1เงินยืมเงินสะสม
และการส่ งใช้เงินยืมเงินสะสม
44 การคืนเงินหลักประกันสัญญา
'- ตรวจสอบสัญญาซื1อ-สัญญาจ้าง จากนั1น
แต่งตั1งคณะกรรมการตรวจสภาพการ
ชํารุ ดบกพร่ อง
'- กรรมการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสภาพ
'- ทําการคืนหลักประกันสัญญา
45 การควบคุมภายในกองคลัง
'- ติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการ
ปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่อน
'- การประเมินความเสี6 ยงใหม่(กองคลัง)
'- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน(กองคลัง)
'- สรุ ปผลการประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน(กองคลัง)
'- แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
46 การบันทึกข้อมูลการดําเนินงาน '- บันทึกลงนามสัญญาตามโครงการ
ตามระบบสารสนเทศการบริ หาร ที6ได้มีการจัดซื1อ-จัดจ้าง
จัดการเพื6อการวางแผนและ
'- บันทึกเบิกจ่ายเงินตามโครงการที6ได้
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการจัดซื1อ-จัดจ้าง
ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก '- บันทึกรายได้และรายจ่ายประจําเดือน
(e-Plan)
ของ อบจ.

งบประมาณ

อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองคลัง

อบจ.ตาก

กองคลัง

อบจ.ตาก

กองคลัง

อบจ.ตาก

กองคลัง

สถานทีดําเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
47 การบันทึกข้อมูลระบบ E-LAAS

48 งานด้านวิชาการต่าง ๆ

49 การบันทึกข้อมูล e - plan
50 การรายงานผลตามรัฐธรรมนูญ
ปี 2557
51 การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

รายละเอียดของกิจกรรม
'- ปรับปรุ งบัญชีในระบบทุกกรณี รวมถึง
ปิ ดบัญชีในระบบ
'- จัดทําฎีกาที6ไม่ได้มีการจัดซื1อ-จัดจ้าง
ในระบบ
'- จัดทําฎีกาคืนเงินประกันสัญญา , ฎีกา
ค้างจ่าย , ฎีกาภาษี , รายงานจัดทําเช็ค
(รายการเกิดขึ1นก่อนเข้าสู่ระบบ E-LAAS)
'- จัดทําทะเบียบคุมรายได้ - ค่าใช้จ่าย
ทุกประเภท
'- การรวบรวมข้อมูล GPP
(Gross Provincial Product)
'- ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจ
จังหวัด
'- รวบรวมข้อมูลรายงานทางการเงินของ
อบจ.ให้แก่ส่วนราชการที6ร้องขอ
- ทําการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559 - 2561 ในระบบ e - plan
- ทําการรายงานผลตามรัฐธรรมนูญ
1) จัดทําบันทึกแจ้งกองคลังจัดทําประมาณ
การรายรับปี งบประมาณ พ.ศ.2559
รายรับจริ ง - รายจ่ายจริ ง ปี พ.ศ.2557
เงินสะสมที6เก็บรักษาไว้จงั หวัด
เงินสะสมเก็บไว้ที6กองทุนเงินสะสม
หนี1ที6ตอ้ งชําระ

อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองคลัง

อบจ.ตาก

กองคลัง

-

อบจ.ตาก

-

อบจ.ตาก

-

อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ
กองแผนและ
งบประมาณ
กองแผนและ
งบประมาณ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
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) แจ้งส่ วนราชการในสังกัด จัดทําสถิติ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี
พ.ศ.2557 และ 2558 เฉพาะหกเดือนแรก
และคําขอตั1งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.2559 พร้อมรายละเอียดโครงการ
โครงการที6ส่วนราชการอื6น อปท.
หรื อหน่วยงานอื6นขอรับการสนับสนุน
3) สรุ ป รวบรวม และประชุมพิจารณา
ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข งบประมาณ
และเสนอต่อผูบ้ ริ หารอนุมตั ิให้ต1 งั เป็ น
งบประมาณฯ
4) จัดประชุมคณะกรรมการกลัน6 กรอง
การตั1งงบประมาณ เพื6อพิจารณาโครงการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
และเสนอความเห็นต่อ นายก อบจ.
5) จัดทําบัญชีโครงการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ
และหนังสื อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
การกระจายอํานาจฯ ระดับจังหวัด
6) จัดทําร่ างข้อบัญตั ิงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอต่อ
ผูบ้ ริ หารพิจารณา และเสนอต่อสภา อบจ.
7) สภา อบจ. ประชุมพิจารณา
ร่ างข้อบัญญัติฯ
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

52 การควบคุมการโอนและแก้ไข
เปลี6ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2558

รายละเอียดของกิจกรรม
8) สภา อบจ. ส่ งร่ างข้อบัญญัติฯ
ให้ความเห็นชอบ แล้วให้ผวู้ า่ ราชการ
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
9) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา
หากเห็นชอบจึงส่ งให้นายก อบจ.
ลงนามใช้บงั คับเป็ นข้อบัญญัติต่อไปฯ
10) ผูบ้ ริ หารลงนามใช้บงั คับเป็ น
ข้อบัญญัติฯ และประกาศใช้
11) แจ้งกองคลังจัดหาผูร้ ับจ้างทํารู ปเล่ม
สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
12) จัดส่ งสําเนาข้อบัญญัติฯ ให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ6น ส่ วนราชการใน
สังกัด ส.อบจ. และเผยแพร่ ให้ประชาชน
ทราบโดยทัว6 กัน
13) รายงานการตั1งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (แบบ อปท.1) ให้สาํ นักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ภายใน
30 วันหลังจากวันที6ประกาศใช้ฯ
1) จัดทําทะเบียนการตั1งงบประมาณ
2) บันทึกข้อมูลการโอนลดโอนเพิ6ม
แก้ไขเปลี6ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
3) ควบคุมการโอนและแก้ไขเปลี6ยนแปลง
งบประมาณฯ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
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
15

-

อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ
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ลําดับ
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โครงการ/กิจกรรม

53 การบันทึกข้อมูลงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2558 การโอนแก้ไขและ
เปลี6ยนแปลงงบประมาณด้วย
ระบบบัญชีของ อปท.(e-laas)
54 งานการสนับสนุนงบประมาณ
ให้ อปท.อื6น ส่ วนราชการ หรื อ
หน่วยงานอื6นของรัฐ

รายละเอียดของกิจกรรม
4) สรุ ปผลการโอนและแก้ไขเปลี6ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ..ศ.2558 รายงานคณะผูบ้ ริ หาร อบจ.
1) ทําการบันทึกข้อมูลงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2558
2) บันทึกการโอนแก้ไขและเปลี6ยนแปลง
งบประมาณ
1) รวบรวมหนังสื อ/โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
2) ตรวจสอบรายละเอียดการสนับสนุน
วงเงินงบประมาณที6สามารถให้การ
สนับสนุนได้ตามกฎหมายกําหนด
3) จัดประชุมคณะกรรมการกลัน6 กรอง
การตั1งงบประมาณ เพื6อพิจารณาโครงการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
และเสนอความเห็นต่อ นายก อบจ.
4) จัดทําบัญชีโครงการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ
และหนังสื อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
การกระจายอํานาจฯ ระดับจังหวัด
5) แจ้งมติของคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจฯ ระดับจังหวัด ให้ส่วนราชการ
ที6เกี6ยวข้องทราบ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

-

อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

-

อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการ/กิจกรรม

55 งานประชาสัมพันธ์สินค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ นค้า
OTOP

56 งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านอาชีพ และระบบเศรษฐกิจ
ในระดับครอบครัว ชุมชน
การเตรี ยมตัวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน AEC
57 โครงการควบคุมมาตรฐาน
ควบคุมภายใน อบจ.ตาก

รายละเอียดของกิจกรรม
6) สรุ ปโครงการ/งบประมาณที6ได้ให้การ
สนับสนุน อปท.อื6น ส่ วนราชการ หรื อ
หน่วยงานอื6นของรัฐรายงานผูบ้ ริ หาร อบจ.
- ส่ งข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ นค้า OTOP ทาง
ช่องทางการประชาสัมพันธ่ต่างๆ เช่น
แผ่นพับ วารสารหนังสื อพิมพ์ วิทยุ
เวปไซด์ เป็ นต้น
- ส่ งข้อมูลประชาสัมพันธ์การให้ความรู้
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสื อพิมพ์
วิทยุ เวปไซด์ เป็ นต้น
- รวบรวมข้อมูลสําหรับการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
(ข้อ 6) พ.ศ.2555
- จัดทํารายงานควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 6 และรายงานผลให้
คณะกรรมการฯ และผูก้ าํ กับดูแลทราบ
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี
เอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

-

อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

-

อบจ.ตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

-

อบจ.ตาก

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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58 ชี1แจงตอบข้อทักท้วง
ของสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ภูมิภาคที6 10

รายละเอียดของกิจกรรม
- ตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง และ
การบัญชี
- ตรวจสอบเงินยืมและการส่ งใช้เงินยืม
- ตรวจสอบการบริ หารจัดการพัสดุ
- ตรวจสอบยานพาหนะ การสั6งจ่ายนํ1ามัน
เชื1อเพลิง การซ่อมบํารุ ง ดูแลรักษา
- ชี1แจงตอบข้อทักท้วงของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

-

อบจ.ตาก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7

