
ยุทธศาสตร์การพฒันาที� 6  การพฒันาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

แนวทางการพฒันาที� 1  สร้างความตระหนัก ฟื% นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

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 โครงการพฒันาป่าชุมชน 1. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กบั 50,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
เยาวชน/ประชาชน จํานวน 100 คน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื

สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
2. จัดกจิกรรมในป่าชุมชน อาทิ บวชป่า 50,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
ทําป้ายบอกเส้นทางในป่าชุมชน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

82

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 6



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.

2 โครงการกลา้ไมเ้พื�อการอนุรักษ์  - จา้งเหมาเพาะชาํกลา้ไมส้ัก 100,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม จาํนวน 25,000 กลา้ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

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

3 โครงการประกวดป่าชุมชน  - จดัประกวดป่าชุมชนในพื�นที�จงัหวดัตาก 400,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั

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

พ.ศ. 2557

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

4 โครงการศาสตร์พระราชาอนุรักษ์  - ดาํเนินการฝึกอบรมใหก้บัประชาชน 300,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม จาํนวน 150 คน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 6



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.
5 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสาํนึก 1. ดําเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 950,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ

ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ให้กบัเยาวชน/ประชาชน จํานวน 500 คน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
และสิ�งแวดลอ้ม 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
2. จัดจ้างทําแผ่นพบั รณรงค์ประชา 50,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
สัมพนัธ์ การลดภาวะโลกร้อน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

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

สัมพนัธ์ การลดภาวะโลกร้อน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
การประหยัดพลงังาน การไม่เผาป่า ฯลฯ
จํานวน 700 ฉบับ
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการจดัจา้ง
4) ตรวจรับพสัดุ / เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

6 โครงการรวมพลคนรักษป์่าชุมชน  - ดาํเนินการฝึกอบรมใหก้บัประชาชน 400,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
จาํนวน 1,200 คน นาํเสนอผลการพฒันา งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
จดันิทรรศการ เวทีเสวนาเกี�ยวกบัป่าชุมชน
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

84

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 6



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.

7 โครงการสร้างฝายตน้นํ� าลาํธาร  - ดาํเนินการก่อสร้างฝายชะลอนํ�า 500,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
(ฝายตน้นํ� าลาํธารแบบผสมผสาน) งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
จาํนวน 150 ฝาย
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม  
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

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

พ.ศ. 2557

2,800,000 85

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 6



แนวทางการพฒันาที 2 ส่งเสริม/สนับสนุน การจัดตั�งและการพฒันาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

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 โครงการพฒันาเครือข่ายป่าชุมชน 1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 100,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
จงัหวดัตาก ป่าชุมชน จังหวัดตาก จํานวน 2 ครั%ง งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

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

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

พ.ศ. 2557

5) รายงานผลการดาํเนินงาน
2. จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 100,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน งบ อบจ.ตาก และต่างจงัหวดั งบประมาณ
จังหวัดตาก จํานวน 80 คน

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

200,000 86

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 6



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 โครงการจดัตั�งศูนยก์าํจดัขยะ 1) สาํรวจขอ้มูลพื�นที�ที�เหมาะสมในการ 100,000 พื�นที�จงัหวดัตาก กองแผนและ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร จดัตั�งศูนยฯ์ ประชุม/ประชาคม งบ อบจ.ตาก (ฝั�งตะวนัออก) งบประมาณ
(ฝั�งตะวนัออก) 2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั

จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) สรุปและรายงานผลโครงการฯ

2 โครงการรณรงคเ์พื�อลดขยะมูลฝอย  - จดัฝึกอบรมนกัเรียน/เยาวชน/ผูน้าํชุมชน 200,000  เขตอาํเภอเมืองตาก กองแผนและ

แนวทางที� 3 ส่งเสริม/สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ                                                 

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

2 โครงการรณรงคเ์พื�อลดขยะมูลฝอย  - จดัฝึกอบรมนกัเรียน/เยาวชน/ผูน้าํชุมชน 200,000  เขตอาํเภอเมืองตาก กองแผนและ
จาํนวน 200 คน จาํนวน 2 รุ่น งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 6


