ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที 5 การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที 1 ส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมวันเด็ก การแข่งขัน
2,520,000
การตอบปัญหา การแสดงออกของเด็ก
งบ อบจ.ตาก
นักเรี ยนและเยาวชนในจังหวัดตาก
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ จํานวน 20,000 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตั ิโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
2 โครงการสัมมนาการจัดการศึกษา - จัดสัมมนาเพื9อแลกเปลี9ยนความคิดเห็น
110,000
เพื9อพัฒนาท้องถิ9น
เพิ9มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กบั ครู งบ อบจ.ตาก
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 300 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตั ิโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

สถานทีดําเนินการ
จังหวัดตาก

อําเภอเมืองตาก
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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
3 โครงการเข้าค่ายลูกเสื อเรี ยนรู้
สู่ประชาคมอาซียน

4 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาศักย
ภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานมืออาชีพ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื อ โดยให้
120,000
ความรู้เกี9ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบ อบจ.ตาก
และฝึ กการใช้ทกั ษะชีวติ มีระเบียบวินยั
มีเจตคติมีค่านิยมที9ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
ประจําวัน ให้กบั นักเรี ยน จํานวน 150 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตั ิโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
- จัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
310,000
ยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ งบ อบจ.ตาก
ศึกษาเพื9อรองรับ AEC ให้กบั ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 70 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตั ิโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

สถานทีดําเนินการ
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

อําเภอเมืองตาก
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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
5 โครงการอบรมพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

6 โครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า

7 โครงการอุดหนุนสื9 อการเรี ยน
การสอนครุ ภณั ฑ์ดนตรี

รายละเอียดของกิจกรรม
- จัดการอบรมให้ความรู้ดา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียง และศึกษาดูงาน ให้กบั นักเรี ยน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษาในจังหวัดตาก
จํานวน 60 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตั ิโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็ก
เยาวชน นักเรี ยน และประชาชนใน
จังหวัดตากจํานวน 100 คน
1) ประชุมวางแผน
2) ขออนุมตั ิโครงการ / แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเยินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ
- อุดหนุนงบประมาณให้กบั องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ9น ส่ วนราชการ เพื9อ
จัดซืIอครุ ภณั ฑ์ดนตรี จํานวน 37 แห่ง
1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทําหนังสื อขอรับเงิน

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

310,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

100,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

6,415,000 - โรงเรี ยนในจังหวัดตาก
งบ อบจ.ตาก จํานวน 37 โรงเรี ยน ดังนีI
1. โรงเรี ยนพบพระวิทยาคม

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

2.โรงเรี ยนเด่นไม้ซุงวิทยาคม
3. โรงเรี ยนยางโองนํIาวิทยาคม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ

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.

4. โรงเรี ยนบ้านยางโองนอก
5. โรงเรี ยนบ้านวังไม้ส้าน
6.โรงเรี ยนชุมชนบ้านแม่ยะ
7. โรงเรี ยนสามเงาวิทยาคม
8.โรงเรี ยนเทศบาลวัดบุญญาวาส
9. โรงเรี ยนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
10. โรงเรี ยนเทศบาลวัดดอนแก้ว
11. โรงเรี ยนบ้านท่าอาจ
12. โรงเรี ยนบ้านปางส้าน
13. โรงเรี ยนบ้านห้วยปลาหลด
14. โรงเรี ยนแม่สอด
15. โรงเรี ยนญาณวิศิษฎ์
16. โรงเรี ยนบ้านปูแป้
17. โรงเรี ยนบ้านห้วยหิ นฝน
18. โรงเรี ยนบ้านแม่ปะเหนือ
19. โรงเรี ยนบ้านธงชัย
20. โรงเรี ยนชุมชนบ้านแม่ตาว
กลางมิตรภาพที9 26
21.โรงเรี ยนบ้านแม่ตาวใหม่
22. โรงเรี ยนชุมชนบ้านปูเค้อ
23. โรงเรี ยนบ้านห้วยบง
24. โรงเรี ยนแม่จะเราวิทยาคม
25. โรงเรี ยนบ้านช่องแคบ
26. โรงเรี ยนอรุ ณเมธา
27. โรงเรี ยนชุมชนบ้านพบพระ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

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.

28. โรงเรี ยนชุมชนบ้านมอเกอ
29. โรงเรี ยน ตชด.แม่ออกฮู
30. โรงเรี ยนอนุบาล ทต.พบพระ
31. โรงเรี ยนบ้านแม่พลู
32. โรงเรี ยนชุมชนแม่ตา้ น
(ราษฎรบํารุ ง)
33. โรงเรี ยนบ้านห้วยนกกก
34. โรงเรี ยนบ้านแม่โพ
35. โรงเรี ยนบ้านปะหละทะ
36. โรงเรี ยนบ้านหนองหลวง
37. โรงเรี ยนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง

8 โครงการอุดหนุนสื9 อการเรี ยน
การสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- อุดหนุนงบประมาณให้กบั องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ9น ส่ วนราชการ เพื9อ
จัดซืIอสื9 อการเรี ยนการสอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 32 แห่ง
1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ

2,675,000 - โรงเรี ยนในจังหวัดตาก
งบ อบจ.ตาก จํานวน 32 โรงเรี ยน ดังนีI
1. โรงเรี ยนยางโองนํIาวิทยา

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

2. โรงเรี ยนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
3. โรงเรี ยนบ้านคลองสัก
4. โรงเรี ยนบ้านลานมะคร้อ
5. โรงเรี ยนบ้านโป่ งแดง
6. โรงเรี ยนบ้านชะลาดระฆัง
7. โรงเรี ยนบ้านตลุกป่ าตาล
8. โรงเรี ยนบ้านโพรงตะเข้
9. โรงเรี ยนบ้านลานห้วยเดือ่
10.โรงเรี ยนบ้านหนองกระทุ่ม
11. โรงเรี ยนบ้านนํIาดิบ
12. โรงเรี ยนบ้านแม่สลิด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

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.

13. โรงเรี ยนบ้านห้วยแม่บอน
14. โรงเรี ยนชุมชนบ้านแม่ยะ
15. โรงเรี ยนบ้านสามเงา
16. โรงเรี ยนบ้านนาโบสถ์
(น้อมมิตรอนุกูล)
17. โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง
18. โรงเรี ยนบ้านวังตะเคียน
19. โรงเรี ยนแม่ปะวิทยาคม
20. โรงเรี ยนบ้านหัวฝาย
21. โรงเรี ยนบ้านแม่กุเหนือ
22. โรงเรี ยนชุมชนบ้านแม่กุนอ้ ย
23. โรงเรี ยนบ้านทุ่งมะขามป้ อม
24. โรงเรี ยนบ้านป่ าไร่ เหนือ
25. โรงเรี ยน ตชด.จาตุรจินดา
26. โรงเรี ยนห้วยนํIานักวิทยา
27. โรงเรี ยนบ้านหมื9นฤาชัย
28. โรงเรี ยนบ้านวาเล่ย ์
29. โรงเรี ยนบ้านมอเกอ
30. โรงเรี ยนอนุบาล อบต.วาเล่ย ์
31. โรงเรี ยนสามัคคีวิทยา
32. โรงเรี ยนปรอผาโด้
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
9 โครงการอุดหนุนสื9 อการเรี ยน
การสอนครุ ภณั ฑ์กีฬา

รายละเอียดของกิจกรรม
- อุดหนุนงบประมาณให้กบั องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ9น ส่ วนราชการ เพื9อ
จัดซืIอครุ ภณั ฑ์กีฬา
จํานวน 17 แห่ง
1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

1,790,000 - โรงเรี ยนในจังหวัดตาก
งบ อบจ.ตาก จํานวน 17 โรงเรี ยน ดังนีI
1. โรงเรี ยนอนุบาลตาก

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

2. โรงเรี ยนศรี วิทยา
3. โรงเรี ยนศรี คีรีรักษ์
4. โรงเรี ยนบ้านห้วยกะโหลก
5. โรงเรี ยนบ้านแม่ตาว
6. ทต.ท่าสายลวด(ศพด.)
7. ทต.แม่ตาว (ศพด.)
8. อบต.ท่าสายลวด (ศพด.)
9. อบต.แม่ปะ (ศพด.)
10. โรงเรี ยนชุมชนบ้านแม่กุนอ้ ย
11. โรงเรี ยนบ้านวังผา
12. โรงเรี ยนไทยราษฎร์ คีรี
13. โรงเรี ยนรวมไทยพัฒนา 2
14. โรงเรี ยนรวมไทยพัฒนา 4
15. โรงเรี ยน ตชด.แม่ออกฮู
16. โรงเรี ยนรวมไทยพัฒนา 5
17. โรงเรี ยนบ้านแม่วะหลวง
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
10 โครงการอุดหนุนสื9 อการเรี ยน
การสอน

11 โครงการอุดหนุน โต๊ะ-เก้าอีI
นักเรี ยน

รายละเอียดของกิจกรรม
- อุดหนุนงบประมาณให้กบั สถานศึกษา
เพื9อจัดซืIอสื9 อการเรี ยนการสอน เพื9อใช้
ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนของเด็ก
เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา
จํานวน 5 โรงเรี ยน
1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ
- อุดหนุนงบประมาณให้กบั สถานศึกษา
เพื9อจัดซืIอโต๊ะ-เก้าอีI นักเรี ยน เพื9อใช้
ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนของ
นักเรี ยน จํานวน 2 โรงเรี ยน
1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

395,000 - โรงเรี ยนในจังหวัดตาก
งบ อบจ.ตาก จํานวน 5 โรงเรี ยน ดังนีI
1. โรงเรี ยนหนองนกปี กกา

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

2. โรงเรี ยนวัดพระธาตุนอ้ ย
3. โรงเรี ยนบ้านสันป่ าไร่
4. โรงเรี ยนบ้านยะพอ
5. โรงเรี ยนชุมชนบ้านอุม้ ผาง

190,000 - โรงเรี ยนในจังหวัดตาก
งบ อบจ.ตาก จํานวน 2 โรงเรี ยน ดังนีI
1. โรงเรี ยนบ้านแม่ตาว

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

2. โรงเรี ยนบ้านแม่จะเราสองแคว
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
12 โครงการพัฒนาโรงเรี ยนในถิ9น
ทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติฯ

13 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
ต่อเติมห้องเรี ยน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

- อุดหนุนงบประมาณให้กบั กองกํากับการ 252,000
โรงเรี ยนในสังกัด
ตํารวจตระเวนชายแดนที9 34 เพื9อจัดซืIอ
งบ อบจ.ตาก
กองกํากับการตํารวจ
เครื9 องสํารองไฟและเครื9 องฉายโปรเจคเตอร์
ตระเวนชายแดนที9 34
พร้อมจอ ให้กบั โรงเรี ยนในสังกัดของ
จํานวน 21 โรงเรี ยน
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที9 34
1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ
- อุดหนุนงบประมาณให้กบั สถานศึกษา
90,000
โรงเรี ยนบ้านขุนห้วยนกแล กองการศึกษา
ในการต่อเติมห้องเรี ยนเพื9อใช้ในการจัด งบ อบจ.ตาก อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ศาสนา
การเรี ยนการสอน จํานวน 1 โรงเรี ยน
และวัฒนธรรม
1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
14 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
จัดทําห้องสมุด

รายละเอียดของกิจกรรม

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.
90,000
โรงเรี ยนแม่กุวิทยาคม
กองการศึกษา
งบ อบจ.ตาก อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ศาสนา
และวัฒนธรรม
งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

- อุดหนุนงบประมาณให้กบั สถานศึกษา
ในการจัดทําห้องสมุดเพื9อส่ งเสริ ม
การจัดการศึกษา และเป็ นแหล่งค้นคว้า
หาความรู้ของนักเรี ยน จํานวน 1 โรงเรี ยน
1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ
15 โครงการสร้างแหล่งเรี ยนรู้ตามหลัก - อุดหนุนงบประมาณให้กบั สถานศึกษา
35,000
โรงเรี ยนแม่กุวิทยาคม
กองการศึกษา
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการสร้างแหล่งเรี ยนรู้ตามหลักของ
งบ อบจ.ตาก อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ศาสนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื9อเป็ นแหล่ง
และวัฒนธรรม
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน จํานวน 1 โรงเรี ยน
1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา
2) สถานศึกษาทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงคณะกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน
และติดตามโครงการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

แนวทางการพัฒนาที 2 ส่ งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุ งรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการจัดงานตากสิ น
มหาราชานุสรณ์จงั หวัดตาก
ประจําปี พ.ศ.2557 - 2558

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

1. ร่ วมจัดงานตากสิ นมหาราชานุสรณ์
ประจําปี พ.ศ. 2557 - 2558 กับจังหวัดตาก
มีกิจกรรมดังนี
- จัดการแสดงละครแสงเสี ยงเทิด
พระเกียรติฯ
- การชกมวยไทยฯ
- ขบวนเทิดพระเกียรติฯ
- กิจกรรมตามที9จงั หวัดมอบหมายฯ
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ประมาณ
30,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
2. สนับสนุนจังหวัดตาก จัดงานตากสิ น
มหาราชานุสรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2557 - 2558
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้จงั หวัดตากทราบ
2) จังหวัดตาก ทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตัIงกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน

7,000,000
งบ อบจ.ตาก

ศาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ นมหาราช
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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

2,000,000
งบ อบจ.ตาก

ศาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ นมหาราช
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่
ชาวไทยภูเขา ในเขตพืIนที9
จังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดําเนินการ
5) รายงานผลการดําเนินการ
- ร่ วมจัดกิจกรรมส่ งเสริ มประเพณีปีใหม่
ชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก จํานวน 8 แห่ง
ดังนีI
1. จัดงานประเพณีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา
(ปี ใหม่ ม้ง อําเภอพบพระ) จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
1,200 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
2. จัดงานประเพณีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา
(ปี ใหม่ ม้ง อําเภอแม่ สอด) จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

300,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

180,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

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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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
3. จัดงานประเพณีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา
(ปี ใหม่ ม้ง อําเภอบ้ านตาก) จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
800 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
4. จัดงานประเพณีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา
(ปี ใหม่ ม้ง อําเภอวังเจ้ า) จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
700 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
5. จัดงานประเพณีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา
(ปี ใหม่ ม้ง อําเภออุ้มผาง) จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
650 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

50,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

125,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

100,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภออุม้ ผาง
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
6. จัดงานประเพณีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา
(ปี ใหม่ ปกาเกอะญอ อําเภอแม่ ระมาด)
จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
7. จัดงานประเพณีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา
(ปี ใหม่ ปกาเกอะญอ อําเภอท่ าสองยาง)
จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
500 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

120,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

100,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

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.

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

67
ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการจัดงานประเพณีขI ึนธาตุ
ในพืIนที9จงั หวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

8. จัดงานประเพณีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา
50,000
(ปี ใหม่ เครือไต อําเภอแม่ สอด) จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
800 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
- ร่ วมจัดกิจกรรมส่ งเสริ มประเพณีขI ึนธาตุ
จังหวัดตาก จํานวน 7 แห่ง ดังนีI
1. จัดงานประเพณีขึน< ธาตุเดือนเก้า
100,000
ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
5,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
2. จัดงานประเพณีขึน< ธาตุเดือนเก้า
40,000
ตําบลทุ่งกระเชาะ อําเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก
งบ อบจ.ตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
800 คน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สถานทีดําเนินการ
อําเภอแม่สอด
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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

68
ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
3. จัดงานประเพณีขึน< ธาตุเดือนเก้า
ตําบลตากตก อําเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
800 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
4. จัดงานประเพณีขึน< ธาตุแก่งสร้ อย
ตําบลบ้ านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
500 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

60,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

150,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

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.

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

69
ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
5. จัดงานประเพณีขึน< ธาตุ ตําบลแม่ ปะ
อําเภอแม่ สอด จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
800 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
6. จัดงานประเพณีสรงนํา< พระธาตุ
ตําบลแม่ กุ อําเภอแม่ สอด จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
600 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
7. จัดงานประเพณีขึน< ธาตุ บ้ านตีนธาตุ
ตําบลพระธาตุ อําเภอแม่ ระมาด จังหวัดตาก

- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
800 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

50,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

70,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

35,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

70
ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
- ร่ วมจัดกิจกรรมส่ งเสริ มงานประเพณี
335,000
4 โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ ในพืIนที9จงั หวัดตาก วันสงกรานต์ ในเขตพืIนที9จงั หวัดตาก
งบ อบจ.ตาก
จํานวน 5 แห่ง
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
3,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
5 โครงการจัดงานประเพณี
- ร่ วมจัดกิจกรรมส่ งเสริ มประเพณี
บุญบัIงไฟ ในพืIนที9จงั หวัดตาก
บุญบัIงไฟ จังหวัดตาก จํานวน 2 แห่ง ดังนีI
1. จัดงานประเพณีบุญบั<งไฟ
200,000
อําเภอวังเจ้ า จังหวัดตาก
งบ อบจ.ตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
2,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ในพืนที*
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

อําเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

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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71
ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมหรื อ
พิธีกรรมทางศาสนา ในเขตพืIนที9
จังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม
2.จัดงานประเพณีบุญบั<งไฟ
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
1,500 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
- จัดการส่ งเสริมกิจกรรม หรือ
พิธีกรรมทางศาสนา ดังนี<
1) จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
2) จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

200,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

400,000
งบ อบจ.ตาก

ในพืIนที9จงั หวัดตาก

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

72
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
7 โครงการจัดอบรมส่งเสริ มสนับสนุน
ให้ความรู้ดา้ นการปฏิบตั ิศาสนกิจ
ตามหลักศาสนาทุกศาสนาให้แก่
ประชาชน และเยาวชนทัว9 ไป
ในเขตพืIนที9จงั หวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม
1) จัดกิจกรรมอบรมด้ านการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนกิจให้ กบั ประชาชน
และเยาวชนทัวไป จํานวน 7 รุ่ น
1. รุ่ นที 1 อ.แม่ ระมาด/ท่ าสองยาง
จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
2. รุ่ นที 2 อ.สามเงา จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
3. รุ่ นที 3 อ.วังเจ้ า จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

200,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอแม่ระมาด /
อําเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

200,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

200,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

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.

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
4. รุ่ นที 4 อ.แม่ สอด จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
5. รุ่ นที 5 อ.พบพระ จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
6. รุ่ นที 6 อ.เมืองตาก จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

200,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก

200,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

300,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
7. รุ่ นที 7 อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
2) จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้
ด้ านศาสนพิธี ให้ กบั ประชาชน และ
เยาวชนทัวไป ในเขตพืน< ทีจังหวัดตาก
จํานวน 2 รุ่ น
1. รุ่ นที 1 อ.แม่ สอด จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
2. รุ่ นที 2 อ.เมืองตาก จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

300,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภออุม้ ผาง
จังหวัดตาก

300,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

200,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

75
ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
3) จัดอบรมให้ ความรู้ ด้านการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนกิจในศาสนาทุกศาสนา
ให้ แก่ประชาชนและเยาวชนทัวไป
3.1 อบรมให้ ความรู้ ด้านการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนกิจของศาสนาอิสลาม
จํานวน 1 รุ่ น
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
3.2 จัดอบรมให้ ความรู้ ด้านการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนกิจของศาสนาคริสต์
จํานวน 2 รุ่ น
1. รุ่ นที 1 อําเภอวังเจ้ า จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

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.

100,000
ในเขตพืIนที9จงั หวัดตาก กองการศึกษา
งบ อบจ.ตาก
ศาสนา
และวัฒนธรรม

100,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

2. รุ่ นที 2 อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
8 โครงการส่ งเสริ มให้ความรู้
- จัดการอบรมบาลีสนามหลวง
ธรรมศึกษา บาลีศึกษา และบาลี ธรรมะศึกษา บาลีศึกษา บาลีก่อนสอบ
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประชาชน
สนามหลวงก่อนสอบ แก่
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประชาชน และเยาวชน ในเขตพืIนที9จงั หวัดตาก
และเยาวชน ในเขตพืIนที9จงั หวัดตาก จํานวน 100 รู ป/คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ
9 โครงการส่ งเสริ มประเพณี
- การส่ งเสริ มศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ9น จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ9น
ในเขตพืIนที9จงั หวัดตาก
ในเขตพืIนที9จงั หวัดตาก ดังนีI
1. การส่ งเสริมประเพณีศาลหลักเมือง
หมู่ที 6 บ้ านปากร้ อง ตําบลป่ ามะม่ วง
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

100,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอเมืองตาก
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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

300,000
ในเขตพืIนที9จงั หวัดตาก กองการศึกษา
งบ อบจ.ตาก
ศาสนา
และวัฒนธรรม

50,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

77
ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
2. การส่ งเสริมประเพณีวันช้ างไทย
บ้ านปูเต้ อ ตําบลมหาวัน อําเภอแม่ สอด
จังหวัดตาก จํานวนเป้ าหมาย/กิจกรรม
1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
3. การจัดงานสื บสานประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถินในเขตพืน< ที
จังหวัดตาก จํานวนเป้ าหมาย/กิจกรรม
1,000 คน
1) ประสานงานหน่วยงานที9เกี9ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั ซืIอ/จัดจ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

25,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

250,000 ในเขตพืIนที9จงั หวัด
งบ อบจ.ตาก ตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

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.

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

78
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
10 ศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั และเผยแพร่
ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ9น
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

- ศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั และเผยแพร่ ดา้ น
ศาสนา ศีละ จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ9น จํานวน 1 เรื9 อง
1) เสนอโครงการ/แต่งตัIงคณะกรรมการ/
ประกาศเสนอเค้าโครงงานวิจยั
2) ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับจ้าง
ครัIงที9 1 , 2 เมื9อได้ผรู้ ับจ้างตกลง
ทําสัญญาจ้าง / แจ้งกองคลัง
3) ผูร้ ับจ้างดําเนินการวิจยั
4) ตรวจผลงานวิจยั แก้ไข
5) วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
11 โครงการส่ งเสริ มเครื อข่าย
- ส่ งเสริ ม สนับสนุน เครื อข่าย
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ
ภายในจังหวัดตาก จํานวนเป้ าหมาย/
ในจังหวัดตาก
กิจกรรม 500 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

100,000
งบ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก

300,000
งบ อบจ.ตาก

ในพืIนที9จงั หวัดตาก

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

79
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที
12 โครงการจัดงานราชพิธี วันสําคัญ - ร่ วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ของชาติ และงานรับเสด็จฯ
วัฒนธรรม วันสําคัญของชาติ
และงานรับเสด็จฯ 14 กิจกรรม ดังนีI
1. วันปิ ยะมหาราช
2. วันเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื9องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
(วันพ่อ)
3. วันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระเจ้าตาก

4. วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
5. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื9องในวันยุทธหัตถี
6. วันที9ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์
พระนัง9 เกล้าเจ้าอยูห่ วั
7. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช และวันที9ระลึก
มหาจักรี บรมราชวงศ์
8. วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สรงนํIาพระเจ้าตากสิ นมหาราช
9. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื9องในวันคล้ายวันสวรรคต
10. วันอนุสรณ์ผเู้ สี ยสละจังหวัดตาก

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

550,000
งบ อบจ.ตาก

ในพืIนที9จงั หวัดตาก

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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
23
5

7
17
18
31
6

17
25
30

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
11. วันฉัตรมงคล
12. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
13. วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
(วันรพี)
14. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เนื9องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่)

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

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.
5
11
7
12

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5

