
ยุทธศาสตร์การพฒันาที� 5 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพฒันาที� 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ

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 โครงการงานวนัเดก็แห่งชาติ  - จดักิจกรรมวนัเดก็ การแข่งขนั 2,520,000 จงัหวดัตาก กองการศึกษา
การตอบปัญหา การแสดงออกของเดก็ งบ อบจ.ตาก ศาสนา
นกัเรียนและเยาวชนในจงัหวดัตาก และวฒันธรรม
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 20,000 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตัิโครงการ / แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเยนิทดรองราชการ

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

พ.ศ. 2557

จดัหาพสัดุ/ยมืเยนิทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

2 โครงการสัมมนาการจดัการศึกษา  - จดัสัมมนาเพื9อแลกเปลี9ยนความคิดเห็น 110,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา
เพื9อพฒันาทอ้งถิ9น เพิ9มพนูความรู้และประสบการณ์ใหก้บัครู งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา

บุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 300 คน และวฒันธรรม
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตัิโครงการ / แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเยนิทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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ลาํดับ หน่วยงาน
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3 โครงการเขา้ค่ายลกูเสือเรียนรู้  - จดักิจกรรมเขา้ค่ายลกูเสือ โดยให้ 120,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา
สู่ประชาคมอาซียน ความรู้เกี9ยวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา

และฝึกการใชท้กัษะชีวติ มีระเบียบวนิยั และวฒันธรรม
มีเจตคติมีค่านิยมที9ดีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ
ประจาํวนั ใหก้บันกัเรียน จาํนวน 150 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตัิโครงการ / แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเยนิทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื

พ.ศ. 2558
สถานที�ดําเนินการ

พ.ศ. 2557
งบประมาณโครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

4 โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัย  - จดัอบรมใหค้วามรู้ในการพฒันา 310,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา
ภาพครูและบุคลากรทางการ ยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
ศึกษาสู่มาตรฐานมืออาชีพ ศึกษาเพื9อรองรับ AEC ใหก้บัครู และ และวฒันธรรม

บุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 70 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตัิโครงการ / แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเยนิทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
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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.

5 โครงการอบรมพฒันาดา้น  - จดัการอบรมใหค้วามรู้ดา้นเศรษฐกิจ 310,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง และศึกษาดูงาน ใหก้บันกัเรียน งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา

ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ และวฒันธรรม
กรรมการสถานศึกษาในจงัหวดัตาก
จาํนวน 60 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตัิโครงการ / แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเยนิทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื

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

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

6 โครงการพฒันาภาษาสู่อาเซียน  - จดัอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัเดก็ 100,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา
ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาพม่า เยาวชน นกัเรียน และประชาชนใน งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา

จงัหวดัตากจาํนวน 100 คน และวฒันธรรม
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตัิโครงการ / แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเยนิทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

7 โครงการอุดหนุนสื9อการเรียน  - อุดหนุนงบประมาณใหก้บัองคก์ร 6,415,000  - โรงเรียนในจงัหวดัตาก กองการศึกษา
การสอนครุภณัฑด์นตรี ปกครองส่วนทอ้งถิ9น ส่วนราชการ เพื9อ งบ อบจ.ตาก จาํนวน  37 โรงเรียน ดงันีI ศาสนา

จดัซืIอครุภณัฑด์นตรี จาํนวน  37 แห่ง 1. โรงเรียนพบพระวิทยาคม และวฒันธรรม
1) แจง้หน่วยงานสถานศึกษา 2.โรงเรียนเด่นไมซุ้งวิทยาคม

2) สถานศึกษาทาํหนงัสือขอรับเงิน 3. โรงเรียนยางโองนํIาวิทยาคม
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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.

อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ 4. โรงเรียนบา้นยางโองนอก

มารับเงินอุดหนุน 5. โรงเรียนบา้นวงัไมส้้าน

3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 6.โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ยะ

4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ 7. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน 8.โรงเรียนเทศบาลวดับุญญาวาส

และติดตามโครงการ 9. โรงเรียนเทศบาลวดัชุมพลคีรี

10. โรงเรียนเทศบาลวดัดอนแกว้

11. โรงเรียนบา้นท่าอาจ

12. โรงเรียนบา้นปางส้าน

13. โรงเรียนบา้นห้วยปลาหลด

พ.ศ. 2558
งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ

พ.ศ. 2557
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม

13. โรงเรียนบา้นห้วยปลาหลด

14. โรงเรียนแม่สอด

15. โรงเรียนญาณวิศิษฎ์

16. โรงเรียนบา้นปูแป้

17. โรงเรียนบา้นห้วยหินฝน

18. โรงเรียนบา้นแม่ปะเหนือ

19. โรงเรียนบา้นธงชยั

20. โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ตาว

กลางมิตรภาพที9 26

21.โรงเรียนบา้นแม่ตาวใหม่

22. โรงเรียนชุมชนบา้นปูเคอ้

23. โรงเรียนบา้นห้วยบง

24. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

25. โรงเรียนบา้นช่องแคบ

26. โรงเรียนอรุณเมธา

27. โรงเรียนชุมชนบา้นพบพระ
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ลาํดับ หน่วยงาน
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28. โรงเรียนชุมชนบา้นมอเกอ

29. โรงเรียน ตชด.แม่ออกฮู

30. โรงเรียนอนุบาล ทต.พบพระ

31. โรงเรียนบา้นแม่พลู

32. โรงเรียนชุมชนแม่ตา้น

(ราษฎรบาํรุง)

33. โรงเรียนบา้นห้วยนกกก

34. โรงเรียนบา้นแม่โพ

35. โรงเรียนบา้นปะหละทะ

36. โรงเรียนบา้นหนองหลวง

พ.ศ. 2558
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ

พ.ศ. 2557
โครงการ/กจิกรรม

36. โรงเรียนบา้นหนองหลวง

37. โรงเรียนชุมชนบา้นแม่จะเราบา้นทุ่ง

8 โครงการอุดหนุนสื9อการเรียน  - อุดหนุนงบประมาณใหก้บัองคก์ร 2,675,000  - โรงเรียนในจงัหวดัตาก กองการศึกษา
การสอนเทคโนโลยสีารสนเทศ ปกครองส่วนทอ้งถิ9น ส่วนราชการ เพื9อ งบ อบจ.ตาก จาํนวน  32 โรงเรียน ดงันีI ศาสนา

จดัซืIอสื9อการเรียนการสอนเทคโนโลยี 1. โรงเรียนยางโองนํIาวิทยา และวฒันธรรม
สารสนเทศ จาํนวน 32 แห่ง 2. โรงเรียนอนุบาลบา้นบ่อไมห้วา้

1) แจง้หน่วยงานสถานศึกษา 3. โรงเรียนบา้นคลองสกั

2) สถานศึกษาทาํหนงัสือขอรับเงิน 4. โรงเรียนบา้นลานมะคร้อ

อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ 5. โรงเรียนบา้นโป่งแดง

มารับเงินอุดหนุน 6. โรงเรียนบา้นชะลาดระฆงั

3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 7. โรงเรียนบา้นตลุกป่าตาล

4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ 8. โรงเรียนบา้นโพรงตะเข้

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน 9. โรงเรียนบา้นลานห้วยเดือ่

และติดตามโครงการ 10.โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม

11. โรงเรียนบา้นนํIาดิบ

12. โรงเรียนบา้นแม่สลิด
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ลาํดับ หน่วยงาน
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13. โรงเรียนบา้นห้วยแม่บอน

14. โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ยะ

15. โรงเรียนบา้นสามเงา

16. โรงเรียนบา้นนาโบสถ์

(นอ้มมิตรอนุกูล)

17. โรงเรียนบา้นห้วยม่วง

18. โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน

19. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

20. โรงเรียนบา้นหวัฝาย

21. โรงเรียนบา้นแม่กุเหนือ

งบประมาณ สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม

21. โรงเรียนบา้นแม่กุเหนือ

22. โรงเรียนชุมชนบา้นแม่กุนอ้ย

23. โรงเรียนบา้นทุ่งมะขามป้อม

24. โรงเรียนบา้นป่าไร่เหนือ

25. โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา

26. โรงเรียนห้วยนํIานกัวิทยา

27. โรงเรียนบา้นหมื9นฤาชยั

28. โรงเรียนบา้นวาเล่ย์

29. โรงเรียนบา้นมอเกอ

30. โรงเรียนอนุบาล อบต.วาเล่ย์

31. โรงเรียนสามคัคีวิทยา

32. โรงเรียนปรอผาโด้

59

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



ลาํดับ หน่วยงาน
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9 โครงการอุดหนุนสื9อการเรียน  - อุดหนุนงบประมาณใหก้บัองคก์ร 1,790,000  - โรงเรียนในจงัหวดัตาก กองการศึกษา
การสอนครุภณัฑก์ีฬา ปกครองส่วนทอ้งถิ9น ส่วนราชการ เพื9อ งบ อบจ.ตาก จาํนวน 17 โรงเรียน ดงันีI ศาสนา

จดัซืIอครุภณัฑก์ีฬา 1. โรงเรียนอนุบาลตาก และวฒันธรรม
จาํนวน 17 แห่ง 2. โรงเรียนศรีวิทยา

1) แจง้หน่วยงานสถานศึกษา 3. โรงเรียนศรีคีรีรักษ์

2) สถานศึกษาทาํหนงัสือขอรับเงิน 4. โรงเรียนบา้นห้วยกะโหลก

อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ 5. โรงเรียนบา้นแม่ตาว

มารับเงินอุดหนุน 6. ทต.ท่าสายลวด(ศพด.)

3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 7. ทต.แม่ตาว (ศพด.)

4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ 8. อบต.ท่าสายลวด (ศพด.)

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

4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ 8. อบต.ท่าสายลวด (ศพด.)

5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน 9. อบต.แม่ปะ (ศพด.)

และติดตามโครงการ 10. โรงเรียนชุมชนบา้นแม่กุนอ้ย

11. โรงเรียนบา้นวงัผา

12. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

13. โรงเรียนรวมไทยพฒันา 2

14. โรงเรียนรวมไทยพฒันา 4

15. โรงเรียน ตชด.แม่ออกฮู

16. โรงเรียนรวมไทยพฒันา 5

17. โรงเรียนบา้นแม่วะหลวง
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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.

10 โครงการอุดหนุนสื9อการเรียน  - อุดหนุนงบประมาณใหก้บัสถานศึกษา 395,000  - โรงเรียนในจงัหวดัตาก กองการศึกษา
การสอน เพื9อจดัซืIอสื9อการเรียนการสอน เพื9อใช้ งบ อบจ.ตาก จาํนวน 5 โรงเรียน ดงันีI ศาสนา

ประโยชน์ในการเรียนการสอนของเดก็ 1. โรงเรียนหนองนกปีกกา และวฒันธรรม
เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา 2. โรงเรียนวดัพระธาตุนอ้ย

จาํนวน 5 โรงเรียน 3. โรงเรียนบา้นสนัป่าไร่

1) แจง้หน่วยงานสถานศึกษา 4. โรงเรียนบา้นยะพอ

2) สถานศึกษาทาํหนงัสือขอรับเงิน 5. โรงเรียนชุมชนบา้นอุม้ผาง

อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

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

พ.ศ. 2557

3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ

11 โครงการอุดหนุน โต๊ะ-เกา้อีI  - อุดหนุนงบประมาณใหก้บัสถานศึกษา 190,000  - โรงเรียนในจงัหวดัตาก กองการศึกษา
นกัเรียน เพื9อจดัซืIอโต๊ะ-เกา้อีI  นกัเรียน เพื9อใช้ งบ อบจ.ตาก จาํนวน 2 โรงเรียน ดงันีI ศาสนา

ประโยชน์ในการเรียนการสอนของ 1. โรงเรียนบา้นแม่ตาว และวฒันธรรม
นกัเรียน  จาํนวน 2 โรงเรียน 2. โรงเรียนบา้นแม่จะเราสองแคว

1) แจง้หน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทาํหนงัสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ

61

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



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.

12 โครงการพฒันาโรงเรียนในถิ9น  - อุดหนุนงบประมาณใหก้บักองกาํกบัการ 252,000  โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษา
ทุรกนัดารเฉลิมพระเกียรติฯ ตาํรวจตระเวนชายแดนที9 34 เพื9อจดัซืIอ งบ อบจ.ตาก กองกาํกบัการตาํรวจ ศาสนา

เครื9องสาํรองไฟและเครื9องฉายโปรเจคเตอร์ ตระเวนชายแดนที9 34 และวฒันธรรม
พร้อมจอ ใหก้บัโรงเรียนในสังกดัของ จาํนวน 21 โรงเรียน

กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที9 34
1) แจง้หน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทาํหนงัสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

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

3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ

13 โครงการอุดหนุนงบประมาณ  - อุดหนุนงบประมาณใหก้บัสถานศึกษา 90,000 โรงเรียนบา้นขุนหว้ยนกแล กองการศึกษา
ต่อเติมหอ้งเรียน ในการต่อเติมหอ้งเรียนเพื9อใชใ้นการจดั งบ อบจ.ตาก อาํเภอแม่ระมาด  จงัหวดัตาก ศาสนา

การเรียนการสอน จาํนวน  1  โรงเรียน และวฒันธรรม
1) แจง้หน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทาํหนงัสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ
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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 โครงการอุดหนุนงบประมาณ  - อุดหนุนงบประมาณใหก้บัสถานศึกษา 90,000 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม กองการศึกษา
จดัทาํหอ้งสมุด ในการจดัทาํหอ้งสมุดเพื9อส่งเสริม งบ อบจ.ตาก อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ศาสนา

การจดัการศึกษา และเป็นแหล่งคน้ควา้ และวฒันธรรม
หาความรู้ของนกัเรียน จาํนวน 1 โรงเรียน
1) แจง้หน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทาํหนงัสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ

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

พ.ศ. 2557

4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ

15 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามหลกั  - อุดหนุนงบประมาณใหก้บัสถานศึกษา 35,000 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม กองการศึกษา
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามหลกัของ งบ อบจ.ตาก อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ศาสนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื9อเป็นแหล่ง และวฒันธรรม
เรียนรู้ของนกัเรียน จาํนวน 1 โรงเรียน
1) แจง้หน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทาํหนงัสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ
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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 โครงการจดังานตากสิน 1. ร่วมจดังานตากสินมหาราชานุสรณ์ 7,000,000 ศาลสมเดจ็พระเจา้ กองการศึกษา  
 มหาราชานุสรณ์จงัหวดัตาก ประจาํปี พ.ศ. 2557 - 2558 กบัจงัหวดัตาก งบ อบจ.ตาก ตากสินมหาราช ศาสนา

ประจาํปี พ.ศ.2557 - 2558 มีกิจกรรมดงันี� จงัหวดัตาก และวฒันธรรม
  - จดัการแสดงละครแสงเสียงเทิด  
พระเกียรติฯ
 - การชกมวยไทยฯ  
 - ขบวนเทิดพระเกียรติฯ 
 - กิจกรรมตามที9จงัหวดัมอบหมายฯ

สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางการพฒันาที� 2 ส่งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ�น

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ

 - กิจกรรมตามที9จงัหวดัมอบหมายฯ
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ประมาณ
30,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง 
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง

 3) ดาํเนินการตามโครงการ    
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื    
5) รายงานผลการดาํเนินงาน   
2. สนบัสนุนจงัหวดัตาก จดังานตากสิน 2,000,000 ศาลสมเดจ็พระเจา้ กองการศึกษา
มหาราชานุสรณ์ ประจาํปี พ.ศ. 2557 - 2558 งบ อบจ.ตาก ตากสินมหาราช ศาสนา
1) แจง้การสนบัสนุนงบประมาณ จงัหวดัตาก และวฒันธรรม
ใหจ้งัหวดัตากทราบ 
2) จงัหวดัตาก ทาํหนงัสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
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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.

3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน    
4) ติดตามผลการดาํเนินการ   
5) รายงานผลการดาํเนินการ

2 โครงการจดังานประเพณีปีใหม่  - ร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมประเพณีปีใหม่
ชาวไทยภเูขา ในเขตพืIนที9 ชาวไทยภเูขาจงัหวดัตาก จาํนวน 8 แห่ง  
จงัหวดัตาก ดงันีI
 1. จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา 300,000 อาํเภอพบพระ กองการศึกษา   

(ปีใหม่ม้ง อาํเภอพบพระ) จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ  และวฒันธรรม   
1,200 คน   

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

1,200 คน   
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง         
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง       

  3) ดาํเนินการตามโครงการ   
  4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื  

 5) รายงานผลการดาํเนินงาน
2. จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา 180,000 อาํเภอแม่สอด กองการศึกษา
(ปีใหม่ม้ง อาํเภอแม่สอด) จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม  
1,000 คน

 1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง   
3) ดาํเนินการตามโครงการ  

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื  
5) รายงานผลการดาํเนินงาน   
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



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.

3. จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา 50,000 อาํเภอบา้นตาก กองการศึกษา      
(ปีใหม่ม้ง อาํเภอบ้านตาก) จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
800 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง 
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง  

3) ดาํเนินการตามโครงการ  

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน  

4. จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา 125,000 อาํเภอวงัเจา้ กองการศึกษา

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

4. จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา 125,000 อาํเภอวงัเจา้ กองการศึกษา
(ปีใหม่ม้ง อาํเภอวังเจ้า) จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
700 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง 
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง  
3) ดาํเนินการตามโครงการ  
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

 5. จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา 100,000 อาํเภออุม้ผาง กองการศึกษา
(ปีใหม่ม้ง อาํเภออุ้มผาง) จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
650 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง   

3) ดาํเนินการตามโครงการ   
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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.

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
6. จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา 120,000 อาํเภอแม่ระมาด กองการศึกษา    

(ปีใหม่ปกาเกอะญอ อาํเภอแม่ระมาด) งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา  

จังหวัดตาก และวฒันธรรม

 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง  

3) ดาํเนินการตามโครงการ

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

3) ดาํเนินการตามโครงการ  

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื  

5) รายงานผลการดาํเนินงาน  

7. จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา 100,000 อาํเภอท่าสองยาง กองการศึกษา   

(ปีใหม่ปกาเกอะญอ อาํเภอท่าสองยาง) งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
จังหวัดตาก และวฒันธรรม
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 
500 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง   

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง  

3) ดาํเนินการตามโครงการ  

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื  

5) รายงานผลการดาํเนินงาน  

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



67
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.

 8. จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา 50,000 อาํเภอแม่สอด กองการศึกษา
(ปีใหม่เครือไต อาํเภอแม่สอด) จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
800 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง 
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

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

5) รายงานผลการดาํเนินงาน

3 โครงการจดังานประเพณีขึIนธาตุ  - ร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมประเพณีขึIนธาตุ
ในพืIนที9จงัหวดัตาก จงัหวดัตาก จาํนวน 7 แห่ง  ดงันีI

1. จัดงานประเพณีขึ<นธาตุเดือนเก้า 100,000 อาํเภอบา้นตาก กองการศึกษา
ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก จังหวดัตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
5,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง      
3) ดาํเนินการตามโครงการ         

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื     

5) รายงานผลการดาํเนินงาน   

2. จัดงานประเพณีขึ<นธาตุเดือนเก้า 40,000 อาํเภอบา้นตาก กองการศึกษา
ตําบลทุ่งกระเชาะ อาํเภอบ้านตาก จงัหวดัตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
800 คน

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



68
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) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง     
3) ดาํเนินการตามโครงการ        

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื     

5) รายงานผลการดาํเนินงาน   

3. จัดงานประเพณีขึ<นธาตุเดือนเก้า 60,000 อาํเภอบา้นตาก กองการศึกษา    
ตําบลตากตก อาํเภอบ้านตาก จงัหวดัตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา

   - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
 800 คน

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

 800 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง   
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง     
3) ดาํเนินการตามโครงการ         

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื     

5) รายงานผลการดาํเนินงาน   

  4. จัดงานประเพณีขึ<นธาตุแก่งสร้อย  150,000 อาํเภอสามเงา กองการศึกษา
 ตําบลบ้านนา อาํเภอสามเงา จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา

 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
500 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง 
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง     
3) ดาํเนินการตามโครงการ      

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื    
5) รายงานผลการดาํเนินงาน   

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



69
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. จัดงานประเพณีขึ<นธาตุ  ตําบลแม่ปะ 50,000 อาํเภอแม่สอด กองการศึกษา      
  อาํเภอแม่สอด จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา   

   - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
 800 คน

1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  

 2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง       

3) ดาํเนินการตามโครงการ        

 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื    

5) รายงานผลการดาํเนินงาน     

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

5) รายงานผลการดาํเนินงาน     

  6. จัดงานประเพณีสรงนํ<าพระธาตุ 70,000 อาํเภอแม่สอด กองการศึกษา
 ตําบลแม่กุ อาํเภอแม่สอด  จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา

 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
600 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง       
3) ดาํเนินการตามโครงการ         

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื      

5) รายงานผลการดาํเนินงาน    

  7. จัดงานประเพณีขึ<นธาตุ บ้านตีนธาตุ 35,000 อาํเภอแม่ระมาด กองการศึกษา
 ตําบลพระธาตุ อําเภอแม่ระมาด จังหวดัตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา

 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
800 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง     
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง   
3) ดาํเนินการตามโครงการ     

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5
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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.

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน   

4 โครงการจดังานประเพณี  - ร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 335,000 ในพื�นที* กองการศึกษา
วนัสงกรานต ์ในพืIนที9จงัหวดัตาก วนัสงกรานต ์ในเขตพืIนที9จงัหวดัตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา

จาํนวน 5 แห่ง และวฒันธรรม
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 
3,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง   

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง      

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

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง      

3) ดาํเนินการตามโครงการ      

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื     

5) รายงานผลการดาํเนินงาน   

5 โครงการจดังานประเพณี  - ร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมประเพณี
บุญบัIงไฟ ในพืIนที9จงัหวดัตาก บุญบัIงไฟ จงัหวดัตาก จาํนวน 2 แห่ง ดงันีI

1. จัดงานประเพณีบุญบั<งไฟ    200,000 อาํเภอวงัเจา้ กองการศึกษา
อาํเภอวังเจ้า จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ และวฒันธรรม
2,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง   

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง    

3) ดาํเนินการตามโครงการ    

  4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื  

5) รายงานผลการดาํเนินงาน  

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



71
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.จัดงานประเพณีบุญบั<งไฟ    200,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา
อาํเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ  และวฒันธรรม  
1,500 คน  
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง   

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง  
3) ดาํเนินการตามโครงการ    

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื  

5) รายงานผลการดาํเนินงาน  

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

5) รายงานผลการดาํเนินงาน  

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมหรือ  - จัดการส่งเสริมกจิกรรม หรือ 400,000 ในพืIนที9จงัหวดัตาก กองการศึกษา
พิธีกรรมทางศาสนา ในเขตพืIนที9 พธิีกรรมทางศาสนา ดังนี< งบ อบจ.ตาก  ศาสนา
จงัหวดัตาก 1) จดักิจกรรมวนัวสิาขบชูา  และวฒันธรรม  

2) จดักิจกรรมวนัเขา้พรรษา   

1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง

3) ดาํเนินการตามโครงการ

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื

5) รายงานผลการดาํเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



72
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 โครงการจดัอบรมส่งเสริมสนบัสนุน 1) จัดกจิกรรมอบรมด้านการปฏิบัติ 

ใหค้วามรู้ดา้นการปฏิบตัิศาสนกิจ ตามหลกัศาสนกจิให้กบัประชาชน

ตามหลกัศาสนาทุกศาสนาใหแ้ก่ และเยาวชนทั�วไป จํานวน  7  รุ่น 

ประชาชน และเยาวชนทั9วไป 1. รุ่นที� 1 อ.แม่ระมาด/ท่าสองยาง 200,000 อาํเภอแม่ระมาด / กองการศึกษา

ในเขตพืIนที9จงัหวดัตาก จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก อาํเภอท่าสองยาง  ศาสนา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ  จงัหวดัตาก และวฒันธรรม
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ

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

จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ
2. รุ่นที� 2 อ.สามเงา จังหวัดตาก 200,000 อาํเภอสามเงา กองการศึกษา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั  และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ
3. รุ่นที� 3 อ.วังเจ้า จังหวัดตาก 200,000 อาํเภอวงัเจา้ กองการศึกษา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั  และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ

73
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.

4. รุ่นที� 4 อ.แม่สอด จังหวัดตาก 200,000 อาํเภอสามเงา กองการศึกษา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั  และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ
5. รุ่นที� 5 อ.พบพระ จังหวัดตาก 200,000 อาํเภอวงัเจา้ กองการศึกษา

สถานที�ดําเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ

5. รุ่นที� 5 อ.พบพระ จังหวัดตาก 200,000 อาํเภอวงัเจา้ กองการศึกษา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั  และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ
6. รุ่นที� 6 อ.เมืองตาก จังหวัดตาก 300,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั  และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



74
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. รุ่นที� 7 อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก 300,000 อาํเภออุม้ผาง กองการศึกษา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั  และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ
2) จัดกจิกรรมอบรมให้ความรู้ 

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

2) จัดกจิกรรมอบรมให้ความรู้ 

ด้านศาสนพธิี ให้กบัประชาชน และ 

เยาวชนทั�วไป ในเขตพื<นที�จังหวัดตาก

จํานวน  2  รุ่น   

1. รุ่นที� 1 อ.แม่สอด จังหวัดตาก 300,000 อาํเภอสามเงา กองการศึกษา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั  และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ
2. รุ่นที� 2 อ.เมืองตาก จังหวัดตาก 200,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั  และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ

75
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.

3) จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ

ตามหลกัศาสนกจิในศาสนาทุกศาสนา

ให้แก่ประชาชนและเยาวชนทั�วไป

3.1 อบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ 100,000 ในเขตพืIนที9จงัหวดัตาก กองการศึกษา 
ตามหลกัศาสนกจิของศาสนาอสิลาม งบ อบจ.ตาก  ศาสนา
จํานวน 1 รุ่น และวฒันธรรม
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั

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

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ
 3.2 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ

ตามหลกัศาสนกจิของศาสนาคริสต์ 

จํานวน  2  รุ่น 

1. รุ่นที� 1 อาํเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก 100,000 อาํเภอวงัเจา้ กองการศึกษา 
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั   และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



76
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. รุ่นที� 2 อาํเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 100,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา 
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั และวฒันธรรม
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ

8 โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้   - จดัการอบรมบาลีสนามหลวง 300,000 ในเขตพืIนที9จงัหวดัตาก กองการศึกษา 

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

8 โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้   - จดัการอบรมบาลีสนามหลวง 300,000 ในเขตพืIนที9จงัหวดัตาก กองการศึกษา 

ธรรมศึกษา บาลีศึกษา และบาลี ธรรมะศึกษา บาลีศึกษา บาลีก่อนสอบ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

สนามหลวงก่อนสอบ แก่ พระภิกษุสงฆ ์สามเณร  ประชาชน และวฒันธรรม

พระภิกษุสงฆ ์สามเณร ประชาชน และเยาวชน ในเขตพืIนที9จงัหวดัตาก 

และเยาวชน ในเขตพืIนที9จงัหวดัตาก จาํนวน 100  รูป/คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ

9 โครงการส่งเสริมประเพณี  - การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม
วฒันธรรม และภมูิปัญญาทอ้งถิ9น จารีตประเพณี และภมูิปัญญาทอ้งถิ9น
ในเขตพืIนที9จงัหวดัตาก ในเขตพืIนที9จงัหวดัตาก  ดงันีI

1. การส่งเสริมประเพณีศาลหลกัเมือง 50,000 อาํเภอเมืองตาก กองการศึกษา 
หมู่ที� 6 บ้านปากร้อง ตําบลป่ามะม่วง งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
อาํเภอเมือง จังหวัดตาก และวฒันธรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



77
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) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง  
3) ดาํเนินการตามโครงการ   

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื  

 5) รายงานผลการดาํเนินงาน  

 2. การส่งเสริมประเพณีวันช้างไทย 25,000 อาํเภอแม่สอด กองการศึกษา 
บ้านปูเต้อ ตําบลมหาวัน อาํเภอแม่สอด งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก ศาสนา
จังหวัดตาก จํานวนเป้าหมาย/กจิกรรม   และวฒันธรรม

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

จังหวัดตาก จํานวนเป้าหมาย/กจิกรรม   และวฒันธรรม
1,000  คน

1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง 
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง
3) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
3. การจัดงานสืบสานประเพณี 250,000 ในเขตพืIนที9จงัหวดั กองการศึกษา 
และภูมิปัญญาท้องถิ�นในเขตพื<นที� งบ อบจ.ตาก ตาก ศาสนา
จังหวัดตาก จํานวนเป้าหมาย/กจิกรรม   และวฒันธรรม
1,000  คน

1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง  

2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัซืIอ/จดัจา้ง  
3) ดาํเนินการตามโครงการ   

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื  

5) รายงานผลการดาํเนินงาน  

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



78
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.

10 ศึกษาวเิคราะห์วจิยัและเผยแพร่  - ศึกษาวเิคราะห์วจิยั และเผยแพร่ดา้น 100,000 อบจ.ตาก กองการศึกษา 
ขอ้มูลดา้นศาสนา ศิลปะ ศาสนา ศีละ จารีตประเพณี และ งบ อบจ.ตาก  ศาสนา
วฒันธรรม จารีตประเพณี ภมูิปัญญาทอ้งถิ9น  จาํนวน  1  เรื9อง และวฒันธรรม
และภมูิปัญญาทอ้งถิ9น 1) เสนอโครงการ/แต่งตัIงคณะกรรมการ/ 
จงัหวดัตาก ประกาศเสนอเคา้โครงงานวจิยั
จงัหวดัตาก 2) ประชุมพิจารณาคดัเลือกผูร้ับจา้ง 

ครัI งที9 1 , 2  เมื9อไดผู้ร้ับจา้งตกลง 
ทาํสัญญาจา้ง / แจง้กองคลงั

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

ทาํสัญญาจา้ง / แจง้กองคลงั
3) ผูร้ับจา้งดาํเนินการวจิยั
4) ตรวจผลงานวจิยั แกไ้ข
5) วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

11 โครงการส่งเสริมเครือข่าย  - ส่งเสริม  สนบัสนุน เครือข่าย 300,000 ในพืIนที9จงัหวดัตาก กองการศึกษาฯ

วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ งบ อบจ.ตาก

ในจงัหวดัตาก ภายในจงัหวดัตาก  จาํนวนเป้าหมาย/ 
กิจกรรม  500  คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



79
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.

12 โครงการจดังานราชพิธี วนัสาํคญั  - ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา 550,000 ในพืIนที9จงัหวดัตาก กองการศึกษา
ของชาติ  และงานรับเสดจ็ฯ วฒันธรรม วนัสาํคญัของชาติ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

และงานรับเสดจ็ฯ 14 กิจกรรม ดงันีI และวฒันธรรม  
1. วนัปิยะมหาราช 23  
2. วนัเฉลิมพระเกียรติพระบาท 5
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  เนื9องใน 
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา  5 ธนัวาคม  

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

พระชนมพรรษา  5 ธนัวาคม  
(วนัพ่อ)
3. วนัคลา้ยวนัสถาปนาค่ายพระเจา้ตาก 7
4. วนัพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช 17
5. วนัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 18
เนื9องในวนัยทุธหตัถี
6. วนัที9ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ 31
พระนั9งเกลา้เจา้อยูห่วั
7. วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธ ยอดฟ้า 6
จุฬาโลกมหาราช  และวนัที9ระลึก
มหาจกัรีบรมราชวงศ์  
8. วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 17  

  สรงนํI าพระเจา้ตากสินมหาราช  
 9. วนัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 25
 เนื9องในวนัคลา้ยวนัสวรรคต  
 10. วนัอนุสรณ์ผูเ้สียสละจงัหวดัตาก 30   
   

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5



80
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.

  11. วนัฉตัรมงคล   5
 12. วนัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 11
 13. วนัพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 7

(วนัรพี)  
14. วนัเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ 12
พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ
เนื9องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (วนัแม่)

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

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (วนัแม่)

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 5


