ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที 2 การส่ งเสริมการท่ องเทียวและกีฬา
แนวทางการพัฒนาที 1 พัฒนาปรับปรุ งแหล่งท่ องเทียว
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที
1 พัฒนาและอนุรักษ์ไม้กลายเป็ นหิน - ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม ขนาดกว้าง
จังหวัดตาก
10 เมตร ยาว 20 เมตร
1) ประสานการขอใช้พ3ืนที5จากกรมป่ าไม้
จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (60 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการก่อสร้าง (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

1,000,000
งบ อบจ.ตาก

บริ เวณวนอุทยาน
ไม้กลายเป็ นหิน
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.
กองแผนและ
งบประมาณ
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1,000,000
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2

แนวทางที 2 พัฒนาข้ อมูล ประชาสั มพันธ์ และพัฒนาตลาดด้ านการท่ องเทียว
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที
1 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที5ยว - ประชาสัมพันธ์การท่องเที5ยวจังหวัดตาก
จังหวัดตาก
- รวบรวมแหล่งท่องเที5ยว ที5พกั โรงแรม
ร้านอาหารที5จดั ตั3งใหม่ ของจังหวัดตาก
เพื5อดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ดังนี3
1. จัดจ้ างทําแผ่นพับ คู่มือ ปฏิทิน แผนที
ข้ อมูลแหล่งท่ องเทียว และข้ อมูลอืนๆ
ทีเกียวข้ อง จํานวน 5,000 เล่ม
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการจัดทํา (150 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
2. จัดทําและติดตั9งป้ ายไวนิลประชา
สั มพันธ์ แหล่งท่ องเทียวจังหวัดตาก
จํานวน 6 ป้ าย
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการจัดทํา (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

1,000,000
งบ อบจ.ตาก

จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

200,000
งบ อบจ.ตาก

จังหวัดตาก

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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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

3. จัดทําป้ าย Roll up รู ปภาพ แหล่ง
100,000
ท่ องเทียวจังหวัดตาก จํานวน 10 รู ป
งบ อบจ.ตาก
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการจัดทํา (6120วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
4. จัดประกวดรู ปภาพแหล่งท่ องเทียว
100,000
จังหวัดตาก
งบ อบจ.ตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
5. ประชาสัมพันธ์ การท่ องเทียวจังหวัดตาก
200,000
ในงานกิจกรรมการท่ องเทียวต่ างๆ
งบ อบจ.ตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ
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.
กองแผนและ
งบประมาณ

จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

6. จัดทําและติดตั9งป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,900,000
บริ เวณถนน
การท่ องเทียวจังหวัดตาก บริเวณถนน
งบ อบจ.ตาก
วิภาวดีรังสิ ต
วิภาวดีรังสิ ต ทางยกระดับดอนเมือง
ทางยกระดับดอนเมือง
(toll way) มุ่งสู่ สนามบินดอนเมือง หรือ
(toll way) มุ่งสู่สนามบิน
ถนนสายกรุงเทพฯ - ชลบุรี (มอเตอร์ เวย์)
ดอนเมือง หรื อถนน
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
สายกรุ งเทพฯ - ชลบุรี
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
(มอเตอร์เวย์)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการจัดทํา (150 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

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.
กองแผนและ
งบประมาณ
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3,500,000
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2

แนวทางการพัฒนาที 4 ส่ งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่ องเทียว
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก จัดงาน
3,000,000
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป
งบ อบจ.ตาก
๑๐๐๐ ดวง
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ประมาณ
20,000 คน
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เทศบาลเมืองตากทราบ
2) เทศบาลเมืองตากทําหนังสื อขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตั3งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดําเนินการ
5) รายงานผลการดําเนินการ
2 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก - ร่ วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก 500,000
งานตากสิ น ฯ
งานตากสิ นมหาราชานุสรณ์ ประจําปี
งบ อบจ.ตาก
พ.ศ. 2557 - 2558 จังหวัดตาก
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ 12,000 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ
จังหวัดตาก

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.
กองแผนและ
งบประมาณ

กองแผนและ
งบประมาณ

19
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
3 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย เมียนมาร์

รายละเอียดของกิจกรรม

- สนับสนุนการจัดโครงการจักรยาน
มิตรภาพไทย - เมียนมาร์
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้หอการค้าจังหวัดตากทราบ
2) หอการค้าจังหวัดตากทําหนังสื อขอรับ
เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั3งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดําเนินการ
5) รายงานผลการดําเนินการ
4 โครงการล่องแพลําห้วยแม่สอง
- ส่ งเสริ มการท่องเที5ยวจังหวัดตาก
อําเภอท่าสองยาง
ด้วยการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที5ยว
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
5 โครงการจัดงาน "เทศกาลส่ งเสริ ม - สนับสนุนการจัดงานเทศกาลส่ งเสริ ม
การท่องเที5ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้ า" การท่องเที5ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้ า"
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้อาํ เภออุม้ ผางทราบ
2) อําเภออุม้ ผางทําหนังสื อขอรับ
เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั3งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน

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.
150,000 อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก กองแผนและ
งบ อบจ.ตาก
ประเทศเมียนมาร์
งบประมาณ
งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

ลําห้วยแม่สอง
กองแผนและ
200,000
งบ อบจ.ตาก ตําบลแม่อุสุ-ตําบลแม่สอง งบประมาณ
อําเภอท่าสองยาง

200,000
งบ อบจ.ตาก

อําเภออุม้ ผาง
จังหวัดตาก

กองแผนและ
งบประมาณ

20
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

6 รถไฟนําเที5ยว

7 โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้
"ขี5เสื อชมช้าง"

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดําเนินการ
5) รายงานผลการดําเนินการ
- จัดจ้างทํารถไฟล้อยางนําเที5ยว
2,000,000
จํานวน 1 คัน แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนหัวลาก
และส่ วนรถพ่วง รองรับผูโ้ ดยสาร
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ที5นงั5
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (60 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการจัดทํา (120 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์กล้าวยไม้
150,000
"ขี5เสื อชมช้าง" จํานวน 5 วัน
งบ อบจ.ตาก
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ
3,000 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลเมืองตาก
ตําบลป่ ามะม่วง
และตําบลแม่ทอ้

กองแผนและ
งบประมาณ

อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก

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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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
8 โครงการงานประเพณีตน้ กําเนิด

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

- สนับสนุนเทศบาลตําบลบ้านตาก

150,000

อําเภอบ้านตาก

กระทงสาย แข่งเรื อพายโบราณ

จัดงานประเพณีตน้ กําเนิดกระทงสาย

งบ อบจ.ตาก

จังหวัดตาก

ประจําปี 2557 อําเภอบ้านตาก

แข่งเรื อพายโบราณ ประจําปี 2557

จังหวัดตาก

อําเภอบ้านตาก 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.
กองแผนและ
งบประมาณ

- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ประมาณ
3,000 คน
1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เทศบาลตําบลบ้านตากทราบ
2) เทศบาลตําบลบ้านตาก ทําหนังสื อขอ
รับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั3งกรรมการ
มารับเงินอุดหนุน
3) ขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดําเนินการ
5) รายงานผลการดําเนินการ
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6,350,000
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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แนวทางที 5 ส่ งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณ์ กฬ
ี าให้ ได้ มาตรฐาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการพัฒนาสนามกีฬาองค์
การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

1. ก่อสร้ างลานออกกําลังกายกลางแจ้ ง
3,000,000
พื3นที5รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 6,108 ตร.ม.
งบ อบจ.ตาก
ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ
กองช่าง อบจ.ตาก
1) จัดทําราคากลาง สรรหาตลาดกลาง
ในการดําเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (15 วัน)
2) ขออนุมตั ิดาํ เนินการสรรหาผูร้ ับจ้าง
ขายแบบ ตรวจสอบหลักฐาน ดําเนินการ
ประมูลจ้าง (30 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการก่อสร้าง (90 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
2. ก่อสร้ างรั9วสนามกีฬา อบจ.ตาก
230,000
(บริ เวณทิศตะวันตก) ความยาว 130 ม.
งบ อบจ.ตาก
สูง 2.26 ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการก่อสร้าง (60 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

สนามกีฬา อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

3. ปรับปรุ งอาคารสระว่ ายนํา9
390,000
โดยการปรับปรุ งห้องพัก ห้องเปลี5ยนเสื3 อผ้า งบ อบจ.ตาก
และห้องนํ3าสระว่ายนํ3า ขนาดกว้าง 9.70 ม.
ยาว 16.00 ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ประมาณการของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการก่อสร้าง (60 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
4. ปรับปรุ งซ่ อมแซมห้ องสุ ขาชาย-หญิง
260,000
ด้านซ้าย - ขวาอาคารอัฒจรรย์สนาม
งบ อบจ.ตาก
ฟุตบอล 1 ขนาดกว้าง 3.95 ม. ยาว 20.00 ม.
หรื อมีพ3ืนที5รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 79 ตร.ม.
ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ประมาณการ ของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการก่อสร้าง (60 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)

สนามกีฬา อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
2 ปรับปรุ งสนามกีฬาเทนนิส
(เพิ5มเติม)

3 ติดตั3 งไฟฟ้ าส่ องสว่างสนามกีฬา
ฟุตบอล

4 จัดซื3อวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เพื5อพัฒนา
สนามกีฬา และส่ งเสริ มกีฬา

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

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

- เคลือบทาสี พ3ืนผิวสนามกีฬาเทนนิส
จํานวน 3 คอร์ท มีพ3ืนที5รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
79 ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ประมาณการของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการก่อสร้าง (60 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
- จัดซื3อโคมไฟส่ องสว่างขนาด 2000 วัตต์
จํานวน 8 ดวง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ
ติดตั3ง
1) กําหนดคุณลักษณะ ,ขออนุมตั ิจดั ซื3อ
2) สรรหาผูข้ าย
3) ลงนามสัญญาซื3อ
4) กําหนดส่ งของ (30 วัน)
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
1. จัดซื9อชุดออกกําลังกายกลางแจ้ ง
จํานวน 10 ชุด เพื5อใช้ในสนามกีฬา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตาก
1) กําหนดคุณลักษณะ ,ขออนุมตั ิจดั ซื3อ
2) สรรหาผูข้ าย
3) ลงนามสัญญาซื3อ
4) กําหนดส่ งของ (30 วัน)
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน

1,200,000
งบ อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.ตาก

300,000
งบ อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.ตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

230,000
งบ อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.ตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

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

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

2. จัดซื9อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด
พร้อมติดตั3ง ณ สนามกีฬา อบจ.ตาก
จํานวน 1 ชุด 1 ระบบ
1) กําหนดคุณลักษณะ ,ขออนุมตั ิจดั ซื3อ
2) สรรหาผูข้ าย
3) ลงนามสัญญาซื3อ
4) กําหนดส่ งของ (30 วัน)
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
3. จัดซื9อเครืองปรับอากาศ
ชนิดติดตั3 งหรื อ ชนิดแขวน ขนาด 36,000
BTU พร้อมติดตั3ง จํานวน 4 เครื5 อง
1) กําหนดคุณลักษณะ ,ขออนุมตั ิจดั ซื3อ
2) สรรหาผูข้ าย
3) ลงนามสัญญาซื3อ
4) กําหนดส่ งของ (30 วัน)
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4. จัดซื9อเครืองปัPมนํา9 แบบหอยโข่ ง
เพื5อใช้ในโรงพละศึกษา 1000 ที5นงั5
เป็ นเครื5 องปัXมนํ3าแบบอัดจ่ายในระบบ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 แรงม้า ถังแรงดัน
ขนาด 100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ครบทั3งระบบ พร้อมทั3งปรับปรุ งตู้
คอนโทรนสลับการทํางานและมีระบบ
กันนํ3ากรณีน3 าํ ไม่ข3 ึนและกันนํ3าแห้ง
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 1 ชุด

300,000
งบ อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.ตาก

176,000
งบ อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.ตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

100,000
งบ อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.ตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

1) ขออนุมตั ิจดั ซื3อ
2) สรรหาผูข้ าย
3) ตกลงราคาซื3อ
4) ส่ งมอบพัสดุ
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5 ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในสนามกีฬา 1. ปรับปรุ งภูมิทัศน์ รอบอาคารสนามกีฬา 150,000
เปตอง โดยมีพ3ืนที5รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
อบจ.ตาก
งบ อบจ.ตาก
100 ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ประมาณการของกองช่าง อบจ.ตาก
ของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการก่อสร้าง (30 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
2. ปรับปรุ งภูมิทัศน์ ถมดินปูหญ้ า
150,000
ด้านข้างสระว่ายนํ3าสนามกีฬาฟุตบอล 2 งบ อบจ.ตาก
กว้าง 7.50 ม. ยาว 165 ม. หรื อมีพ3ืนที5
ไม่นอ้ ยกว่า 1,237.50 ตร.ม. ตามแบบแปลน
และรายละเอียดของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื3อจัดจ้าง (30วัน)
2) สรรหาผูร้ ับจ้าง (15 วัน)
3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)
4) ดําเนินการก่อสร้าง (30 วัน)
5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)
6,486,000
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สถานทีดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

สนามกีฬา อบจ.ตาก

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

สนามกีฬา อบจ.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.
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แนวทางการพัฒนาที 6 ส่ งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่ งขันกีฬา และนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการแข่งขันกีฬา - กรี ฑา
นักเรี ยน เยาวชน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื3นที5การศึกษาตาก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- จัดแข่งขันกีฬา - กรี ฑานักเรี ยน เยาวชน
200,000
ระดับจังหวัด และระดับเขตพื3นที5
งบ อบจ.ตาก
การศึกษาตาก
1) ประสานหน่วยงานที5เกี5ยวข้อง
เพื5อเตรี ยมดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินการ
2 โครงการการส่ งเสริ มจัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมส่ งเสริ มยกย่องเชิดชูเกียรติ
50,000
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผทู้ าํ ชื5อเสี ยง แก่ผทู้ าํ ชื5อเสี ยง ผูใ้ ห้การสนับสนุนหรื อ
งบ อบจ.ตาก
ผูใ้ ห้การสนับสนุนหรื อทําประโยชน์ ทําประโยชน์ดา้ นกีฬาของจังหวัดตาก
ด้านกีฬาของจังหวัดตาก
จํานวน 1 ครั3ง
1) ประสานหน่วยงานที5เกี5ยวข้อง
เพื5อเตรี ยมดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินการ

สถานทีดําเนินการ
สนามกีฬาเขต
อําเภอเมืองตาก
อําเภอแม่สอด

สนามกีฬา อบจ.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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
3 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.
สัมพันธ์เกมส์

รายละเอียดของกิจกรรม

- ส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬา
อบจ.สัมพันธ์เกมส์ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ประมาณ 250 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
4 โครงการแข่งขันกีฬา-กรี ฑา
- จัดแข่งขันกีฬา-กรี ฑา นักเรี ยน
นักเรี ยน เยาวชน หรื อประชาชน เยาวชน หรื อประชาชน ระดับอําเภอ
ระดับอําเภอ
- จัดการแข่งขันกีฬาทั3ง 8 อําเภอ
ของจังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
5 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ - จัดแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ
(รวมทุกประเภทกีฬาที5จดั แข่งขันตลอดปี ) จํานวน 5 ชนิดกีฬา
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

1,000,000
งบ อบจ.ตาก

สนามแข่งขันตาม
กําหนด

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

1,115,000 สนามกีฬาแต่ละอําเภอ กองการศึกษา
งบ อบจ.ตาก 1. อําเภอเมืองตาก
ศาสนา
2. อําเภอบ้านตาก
และวัฒนธรรม
3. อําเภอสามเงา
4. อําเภอวังเจ้า
5. อําเภอแม่สอด
6. อําเภอแม่ระมาด
7. อําเภอพบพระ
8. อําเภอท่าสองยาง
600,000
งบ อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.ตาก
และสนามอื5น ๆ

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน
6 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ5น
- จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร
สัมพันธ์ (อปท.ตากคัพ)
ปกครองส่ วนท้องถิ5น จังหวัดตาก
จํานวน 69 แห่ง
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินการ
7 การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
- ส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬานักเรี ยน
นักเรี ยน นักศึกษาแห่งประเทศไทย นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬา
แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ จํานวน 5 ครั3ง
แห่งชาติ
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินการ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

1,500,000
งบ อบจ.ตาก

สนามกีฬา อบจ.ตาก
และสนามอื5น ๆ

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

300,000
งบ อบจ.ตาก

สนามแข่งขัน
ตามกําหนด

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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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
8 โครงการแข่งขันกีฬาโดยเป็ น
เจ้าภาพหรื อร่ วมกับองค์กรอื5น
หรื อส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขัน
ในนาม อบจ.ตาก หรื อในนาม
จังหวัดตาก

รายละเอียดของกิจกรรม
1. จัดแข่งขันกีฬาโดยเป็ นเจ้า หรื อ
เป็ นเจ้าภาพร่ วมกับองค์กรอื5น หรื อ
ส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันในนาม
อบจ.ตาก หรื อในนามจังหวัดตาก
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินการ

งบประมาณ

สถานทีดําเนินการ

300,000
งบ อบจ.ตาก

สนามแข่งขันตาม
กําหนด

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
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แนวทางการพัฒนาที 7 ส่ งเสริมการฝึ กอบรม ฝึ กสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลด้ านกีฬา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การออกกําลังกาย

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

- ส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน 100,000
โดยการหาผูน้ าํ เต้น และวิทยากรในการ งบ อบจ.ตาก
ทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย และตรวจ
ร่ างกาย
1) ประสานงานหน่วยงานที5เกี5ยวข้อง
2) จัดทําโครงการขออนุมตั ิจดั จ้าง
3) ดําเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน
5) รายงานผลการดําเนินงาน
2 โครงการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร - ฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา
100,000
ด้านกีฬา
จํานวน 2 รุ่ น ๆ ละ 50 คน โดยอบรม
งบ อบจ.ตาก
ผูต้ ดั สิ นกีฬาประเภทวอลเล่ยบ์ อล
และเซปักตะกร้อ
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ
โรงพละศึกษาฯ
อบจ.ตาก และสถาน
ที5อื5น ๆ ตามกําหนด

สนามกีฬา อบจ.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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที
3 โครงการฝึ กอบรมทักษะการเล่นกีฬา - ฝึ กอบรมทักษะการเล่นกีฬาขั3นพื3นฐาน
100,000
ขั3นพื3นฐาน ให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา ให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน งบ อบจ.ตาก
เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก ในจังหวัดตาก จํานวน 2 รุ่ นๆละ 80 คน
ได้แก่ กีฬาว่ายนํ3า และกีฬาวูด้ บอล
1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ
2) ขออนุมตั ิโครงการ/แจ้งกองคลัง
จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ
3) ดําเนินการจัดฝึ กอบรม/จัดกิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่ งใช้เงินยืม
5) รายงานผลการดําเนินงาน

สถานทีดําเนินการ
สนามกีฬา อบจ.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.
กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
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