
                

ยุทธศาสตร์การพฒันาที� 2 การส่งเสริมการท่องเที�ยวและกฬีา
แนวทางการพฒันาที� 1 พฒันาปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยว

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 พฒันาและอนุรักษไ์มก้ลายเป็นหิน  - ก่อสร้างศูนยฝ์ึกอบรม ขนาดกวา้ง 1,000,000 บริเวณวนอุทยาน กองแผนและ

จงัหวดัตาก 10 เมตร ยาว 20 เมตร งบ อบจ.ตาก ไมก้ลายเป็นหิน งบประมาณ
1) ประสานการขอใชพ้ื3นที5จากกรมป่าไม้ จงัหวดัตาก
จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง 
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (60 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการก่อสร้าง (120 วนั)

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

4) ดาํเนินการก่อสร้าง (120 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
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แนวทางที� 2 พฒันาข้อมูล ประชาสัมพนัธ์ และพฒันาตลาดด้านการท่องเที�ยว

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 โครงการประชาสมัพนัธ์การท่องเที5ยว  - ประชาสัมพนัธ์การท่องเที5ยวจงัหวดัตาก

จงัหวดัตาก  - รวบรวมแหล่งท่องเที5ยว ที5พกัโรงแรม
ร้านอาหารที5จดัตั3งใหม่ ของจงัหวดัตาก
เพื5อดาํเนินกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์
ดงันี3
1. จัดจ้างทําแผ่นพบั คู่มือ ปฏิทิน แผนที� 1,000,000 จงัหวดัตาก กองแผนและ
ข้อมูลแหล่งท่องเที�ยว และข้อมูลอื�นๆ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
ที�เกี�ยวข้อง จํานวน 5,000 เล่ม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
งบประมาณ สถานที�ดําเนินการโครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม

ที�เกี�ยวข้อง จํานวน 5,000 เล่ม
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการจดัทาํ (150 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
2. จัดทําและติดตั9งป้ายไวนิลประชา 200,000 จงัหวดัตาก กองแผนและ
สัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
จํานวน 6 ป้าย
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการจดัทาํ (120 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
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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. จัดทําป้าย Roll up รูปภาพ แหล่ง 100,000 จงัหวดัตาก กองแผนและ
ท่องเที�ยวจังหวัดตาก จํานวน 10 รูป งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการจดัทาํ (6120วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
4. จัดประกวดรูปภาพแหล่งท่องเที�ยว 100,000 จงัหวดัตาก กองแผนและ
จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

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

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
5. ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวจงัหวดัตาก 200,000 จงัหวดัตาก กองแผนและ
ในงานกจิกรรมการท่องเที�ยวต่างๆ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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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.

6. จดัทําและติดตั9งป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ 1,900,000 บริเวณถนน กองแผนและ
การท่องเที�ยวจังหวัดตาก บริเวณถนน งบ อบจ.ตาก วภิาวดีรังสิต งบประมาณ
วิภาวดีรังสิต ทางยกระดับดอนเมือง ทางยกระดบัดอนเมือง
(toll way) มุ่งสู่สนามบินดอนเมือง หรือ (toll way) มุ่งสู่สนามบิน
ถนนสายกรุงเทพฯ - ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) ดอนเมือง หรือถนน
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั) สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั) (มอเตอร์เวย)์
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการจดัทาํ (150 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)

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

5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)

3,500,000 18
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แนวทางการพฒันาที� 4 ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมการท่องเที�ยว

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 โครงการลอยกระทงสาย  - สนบัสนุนเทศบาลเมืองตาก จดังาน 3,000,000 จงัหวดัตาก กองแผนและ

ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป งบ อบจ.ตาก  งบประมาณ  
๑๐๐๐ ดวง  
 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ประมาณ
20,000 คน
1) แจง้การสนบัสนุนงบประมาณ
ใหเ้ทศบาลเมืองตากทราบ  
2) เทศบาลเมืองตากทาํหนงัสือขอรับเงิน

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

2) เทศบาลเมืองตากทาํหนงัสือขอรับเงิน
อุดหนุน พร้อมแต่งตั3งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน  
3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาํเนินการ
5) รายงานผลการดาํเนินการ

2 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก  - ร่วมจดักิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก 500,000 ศาลสมเดจ็พระเจา้ กองแผนและ
งานตากสิน ฯ งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจาํปี งบ อบจ.ตาก ตากสินมหาราช งบประมาณ

พ.ศ. 2557 - 2558 จงัหวดัตาก จงัหวดัตาก
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 12,000 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม    
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื    
5) รายงานผลการดาํเนินงาน   

19

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 2



                

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 โครงการจกัรยานมิตรภาพไทย -  - สนบัสนุนการจดัโครงการจกัรยาน 150,000 อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก กองแผนและ

เมียนมาร์ มิตรภาพไทย - เมียนมาร์ งบ อบจ.ตาก ประเทศเมียนมาร์ งบประมาณ
1) แจง้การสนบัสนุนงบประมาณ
ใหห้อการคา้จงัหวดัตากทราบ 
2) หอการคา้จงัหวดัตากทาํหนงัสือขอรับ
เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั3งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน
3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
4) ติดตามผลการดาํเนินการ
5) รายงานผลการดาํเนินการ

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

5) รายงานผลการดาํเนินการ
4 โครงการล่องแพลาํหว้ยแม่สอง  - ส่งเสริมการท่องเที5ยวจงัหวดัตาก 200,000 ลาํหว้ยแม่สอง กองแผนและ

อาํเภอท่าสองยาง ดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที5ยว งบ อบจ.ตาก ตาํบลแม่อุสุ-ตาํบลแม่สอง งบประมาณ
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ อาํเภอท่าสองยาง
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

5 โครงการจดังาน "เทศกาลส่งเสริม  - สนบัสนุนการจดังานเทศกาลส่งเสริม 200,000 อาํเภออุม้ผาง กองแผนและ
การท่องเที5ยวแผน่ดินดอยลอยฟ้า" การท่องเที5ยวแผน่ดินดอยลอยฟ้า" งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก งบประมาณ

1) แจง้การสนบัสนุนงบประมาณ
ใหอ้าํเภออุม้ผางทราบ 
2) อาํเภออุม้ผางทาํหนงัสือขอรับ
เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั3งกรรมการมารับ
เงินอุดหนุน

20

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 2



                

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

6 รถไฟนาํเที5ยว  - จดัจา้งทาํรถไฟลอ้ยางนาํเที5ยว 2,000,000 เทศบาลเมืองตาก กองแผนและ
จาํนวน 1 คนั แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหวัลาก ตาํบลป่ามะม่วง งบประมาณ
 และส่วนรถพ่วง รองรับผูโ้ดยสาร และตาํบลแม่ทอ้
ไม่นอ้ยกวา่ 20 ที5นั5ง
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (60 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)

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

3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการจดัทาํ (120 วนั)

5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)

7 โครงการอนุรักษก์ลว้ยไม ้  - จดักิจกรรมอนุรักษก์ลา้วยไม้ 150,000 อาํเภอสามเงา กองแผนและ
"ขี5เสือชมชา้ง" "ขี5เสือชมชา้ง" จาํนวน 5 วนั งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก งบประมาณ

 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 
3,000 คน
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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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.
8 โครงการงานประเพณีตน้กาํเนิด  - สนบัสนุนเทศบาลตาํบลบา้นตาก 150,000 อาํเภอบา้นตาก กองแผนและ

กระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ จดังานประเพณีตน้กาํเนิดกระทงสาย งบ อบจ.ตาก จงัหวดัตาก งบประมาณ

ประจาํปี 2557 อาํเภอบา้นตาก แข่งเรือพายโบราณ ประจาํปี 2557  

จงัหวดัตาก อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก

 - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ประมาณ

3,000 คน

1) แจง้การสนบัสนุนงบประมาณ

ใหเ้ทศบาลตาํบลบา้นตากทราบ 

2) เทศบาลตาํบลบา้นตาก ทาํหนงัสือขอ

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

2) เทศบาลตาํบลบา้นตาก ทาํหนงัสือขอ

รับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั3งกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมตัิเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดาํเนินการ

5) รายงานผลการดาํเนินการ

6,350,000 22

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 2



                

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 โครงการพฒันาสนามกีฬาองค์ 1. ก่อสร้างลานออกกาํลงักายกลางแจ้ง 3,000,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
การบริหารส่วนจงัหวดัตาก พื3นที5รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 6,108 ตร.ม. งบ อบจ.ตาก ศาสนา
 ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ และวฒันธรรม

กองช่าง อบจ.ตาก
1) จดัทาํราคากลาง สรรหาตลาดกลาง
ในการดาํเนินการประมูลดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (15 วนั)
2) ขออนุมตัิดาํเนินการสรรหาผูร้ับจา้ง

แนวทางที� 5 ส่งเสริมการพฒันาสนามกฬีา และวัสดุอุปกรณ์กฬีาให้ได้มาตรฐาน

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

2) ขออนุมตัิดาํเนินการสรรหาผูร้ับจา้ง
ขายแบบ ตรวจสอบหลกัฐาน ดาํเนินการ
ประมูลจา้ง (30 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการก่อสร้าง (90 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
2. ก่อสร้างรั9วสนามกฬีา อบจ.ตาก 230,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
(บริเวณทิศตะวนัตก) ความยาว 130 ม. งบ อบจ.ตาก ศาสนา
สูง 2.26 ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียด และวฒันธรรม
ของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการก่อสร้าง (60 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 2



                

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. ปรับปรุงอาคารสระว่ายนํ9า 390,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
โดยการปรับปรุงหอ้งพกั หอ้งเปลี5ยนเสื3อผา้ งบ อบจ.ตาก ศาสนา
และหอ้งนํ3าสระวา่ยนํ3า ขนาดกวา้ง 9.70 ม. และวฒันธรรม
ยาว 16.00 ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียด

ประมาณการของกองช่าง อบจ.ตาก

1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการก่อสร้าง (60 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)

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

5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิง 260,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
ดา้นซา้ย - ขวาอาคารอฒัจรรยส์นาม งบ อบจ.ตาก ศาสนา
ฟุตบอล 1 ขนาดกวา้ง 3.95 ม. ยาว 20.00 ม. และวฒันธรรม
หรือมีพื3นที5รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 79 ตร.ม.
ตามแบบแปลนและรายละเอียด
ประมาณการ ของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการก่อสร้าง (60 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 2



                

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 ปรับปรุงสนามกีฬาเทนนิส  - เคลือบทาสีพื3นผวิสนามกีฬาเทนนิส 1,200,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

(เพิ5มเติม) จาํนวน 3 คอร์ท มีพื3นที5รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ งบ อบจ.ตาก ศาสนา
79 ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียด และวฒันธรรม
ประมาณการของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)  
4) ดาํเนินการก่อสร้าง (60 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)

3 ติดตั3งไฟฟ้าส่องสวา่งสนามกีฬา  - จดัซื3อโคมไฟส่องสวา่งขนาด 2000 วตัต์ 300,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

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

3 ติดตั3งไฟฟ้าส่องสวา่งสนามกีฬา  - จดัซื3อโคมไฟส่องสวา่งขนาด 2000 วตัต์ 300,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
ฟุตบอล จาํนวน 8 ดวง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ติดตั3ง และวฒันธรรม
1) กาํหนดคุณลกัษณะ ,ขออนุมตัิจดัซื3อ
2) สรรหาผูข้าย
3) ลงนามสัญญาซื3อ  
4) กาํหนดส่งของ (30 วนั)
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน

4 จดัซื3อวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื5อพฒันา 1. จัดซื9อชุดออกกาํลงักายกลางแจ้ง 230,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
สนามกีฬา และส่งเสริมกีฬา จาํนวน 10 ชุด เพื5อใชใ้นสนามกีฬา งบ อบจ.ตาก ศาสนา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก และวฒันธรรม
1) กาํหนดคุณลกัษณะ ,ขออนุมตัิจดัซื3อ
2) สรรหาผูข้าย
3) ลงนามสัญญาซื3อ  
4) กาํหนดส่งของ (30 วนั)
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 2



                

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. จัดซื9อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 300,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
พร้อมติดตั3ง ณ สนามกีฬา อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ศาสนา
จาํนวน 1 ชุด 1 ระบบ และวฒันธรรม
1) กาํหนดคุณลกัษณะ ,ขออนุมตัิจดัซื3อ
2) สรรหาผูข้าย
3) ลงนามสัญญาซื3อ  
4) กาํหนดส่งของ (30 วนั)
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
3. จัดซื9อเครื�องปรับอากาศ 176,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
ชนิดติดตั3งหรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 งบ อบจ.ตาก ศาสนา

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

ชนิดติดตั3งหรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 งบ อบจ.ตาก ศาสนา
BTU พร้อมติดตั3ง จาํนวน 4 เครื5อง และวฒันธรรม
1) กาํหนดคุณลกัษณะ ,ขออนุมตัิจดัซื3อ
2) สรรหาผูข้าย
3) ลงนามสัญญาซื3อ  
4) กาํหนดส่งของ (30 วนั)
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4. จัดซื9อเครื�องปัPมนํ9าแบบหอยโข่ง 100,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
เพื5อใชใ้นโรงพละศึกษา 1000 ที5นั5ง งบ อบจ.ตาก ศาสนา
เป็นเครื5องปัXมนํ3 าแบบอดัจ่ายในระบบ และวฒันธรรม
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 แรงมา้ ถงัแรงดนั
ขนาด 100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ครบทั3งระบบ พร้อมทั3งปรับปรุงตู้
คอนโทรนสลบัการทาํงานและมีระบบ
กนันํ3 ากรณีนํ3 าไม่ขึ3นและกนันํ3 าแหง้
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จาํนวน 1 ชุด
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 2



                

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) ขออนุมตัิจดัซื3อ
2) สรรหาผูข้าย
3) ตกลงราคาซื3อ
4) ส่งมอบพสัดุ
5) ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน

5 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในสนามกีฬา 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสนามกฬีา 150,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
อบจ.ตาก เปตอง โดยมีพื3นที5รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ งบ อบจ.ตาก ศาสนา

100 ตร.ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียด และวฒันธรรม
ประมาณการของกองช่าง อบจ.ตาก
ของกองช่าง อบจ.ตาก

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

ของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการก่อสร้าง (30 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถมดินปูหญ้า 150,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
ดา้นขา้งสระวา่ยนํ3 าสนามกีฬาฟุตบอล 2 งบ อบจ.ตาก ศาสนา
กวา้ง 7.50 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื3นที5 และวฒันธรรม
ไม่นอ้ยกวา่  1,237.50 ตร.ม. ตามแบบแปลน

และรายละเอียดของกองช่าง อบจ.ตาก
1) จดัทาํราคากลาง,ขอจดัซื3อจดัจา้ง (30วนั)
2) สรรหาผูร้ับจา้ง (15 วนั)
3) ลงนามสัญญาจา้ง (15 วนั)
4) ดาํเนินการก่อสร้าง (30 วนั)
5) ตรวจรับการจา้ง/เบิกจ่ายเงิน (15 วนั)
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แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ 2



                

แนวทางการพฒันาที� 6 ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการแข่งขันกฬีา และนันทนาการ

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 โครงการแข่งขนักีฬา - กรีฑา  - จดัแข่งขนักีฬา - กรีฑานกัเรียน เยาวชน 200,000 สนามกีฬาเขต กองการศึกษา

นกัเรียน เยาวชน ระดบัจงัหวดั - ระดบัจงัหวดั และระดบัเขตพื3นที5 งบ อบจ.ตาก อาํเภอเมืองตาก ศาสนา
ระดบัเขตพื3นที5การศึกษาตาก การศึกษาตาก อาํเภอแม่สอด และวฒันธรรม

1) ประสานหน่วยงานที5เกี5ยวขอ้ง
เพื5อเตรียมดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการตามโครงการ

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

3) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินการ

2 โครงการการส่งเสริมจดักิจกรรม  - จดักิจกรรมส่งเสริมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 50,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่ผูท้าํชื5อเสียง แก่ผูท้าํชื5อเสียง ผูใ้หก้ารสนบัสนุนหรือ งบ อบจ.ตาก ศาสนา
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนหรือทาํประโยชน์ ทาํประโยชน์ดา้นกีฬาของจงัหวดัตาก  และวฒันธรรม
ดา้นกีฬาของจงัหวดัตาก จาํนวน 1 ครั3 ง

1) ประสานหน่วยงานที5เกี5ยวขอ้ง
เพื5อเตรียมดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินการ
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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 โครงการแข่งขนักีฬา อบจ.  - ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา 1,000,000 สนามแข่งขนัตาม กองการศึกษา

สัมพนัธ์เกมส์ อบจ.สัมพนัธ์เกมส์ 17 จงัหวดั งบ อบจ.ตาก กาํหนด ศาสนา
ภาคเหนือ  ประมาณ  250 คน และวฒันธรรม
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

4 โครงการแข่งขนักีฬา-กรีฑา  - จดัแข่งขนักีฬา-กรีฑา นกัเรียน 1,115,000 สนามกีฬาแต่ละอาํเภอ กองการศึกษา

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

4 โครงการแข่งขนักีฬา-กรีฑา  - จดัแข่งขนักีฬา-กรีฑา นกัเรียน 1,115,000 สนามกีฬาแต่ละอาํเภอ กองการศึกษา
นกัเรียน เยาวชน หรือประชาชน เยาวชน หรือประชาชน ระดบัอาํเภอ งบ อบจ.ตาก 1. อาํเภอเมืองตาก ศาสนา
ระดบัอาํเภอ  - จดัการแข่งขนักีฬาทั3ง 8 อาํเภอ 2. อาํเภอบา้นตาก และวฒันธรรม

ของจงัหวดัตาก 3. อาํเภอสามเงา
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ 4. อาํเภอวงัเจา้
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั 5. อาํเภอแม่สอด
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ 6. อาํเภอแม่ระมาด
3) ดาํเนินการตามโครงการ 7. อาํเภอพบพระ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื 8. อาํเภอท่าสองยาง
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

5 โครงการแข่งขนักีฬา  อบจ.ตากคพั  - จดัแข่งขนักีฬา อบจ.ตากคพั 600,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
(รวมทุกประเภทกีฬาที5จดัแข่งขนัตลอดปี) จาํนวน 5 ชนิดกีฬา งบ อบจ.ตาก และสนามอื5น ๆ ศาสนา

1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ และวฒันธรรม
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
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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) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

6 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถิ5น  - จดัการแข่งขนักีฬาระหวา่งองคก์ร 1,500,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
สัมพนัธ์ (อปท.ตากคพั) ปกครองส่วนทอ้งถิ5น จงัหวดัตาก งบ อบจ.ตาก และสนามอื5น ๆ ศาสนา

จาํนวน 69 แห่ง และวฒันธรรม
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการตามโครงการ

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

3) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินการ

7 การสนบัสนุนการแข่งขนักีฬา  - ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬานกัเรียน 300,000 สนามแข่งขนั กองการศึกษา
นกัเรียน นกัศึกษาแห่งประเทศไทย นกัศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชน งบ อบจ.ตาก ตามกาํหนด ศาสนา
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬา แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ จาํนวน 5 ครั3 ง และวฒันธรรม
แห่งชาติ 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินการ
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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.
8 โครงการแข่งขนักีฬาโดยเป็น 1. จดัแข่งขนักีฬาโดยเป็นเจา้ หรือ 300,000 สนามแข่งขนัตาม กองการศึกษา

เจา้ภาพหรือร่วมกบัองคก์รอื5น เป็นเจา้ภาพร่วมกบัองคก์รอื5น หรือ งบ อบจ.ตาก กาํหนด ศาสนา
หรือส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนั ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนัในนาม และวฒันธรรม
ในนาม อบจ.ตาก หรือในนาม อบจ.ตาก หรือในนามจงัหวดัตาก
จงัหวดัตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ

2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการตามโครงการ
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินการ

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

5) รายงานผลการดาํเนินการ
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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 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - ส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่เยาวชน ประชาชน 100,000 โรงพละศึกษาฯ กองการศึกษา

การออกกาํลงักาย โดยการหาผูน้าํเตน้ และวทิยากรในการ งบ อบจ.ตาก อบจ.ตาก  และสถาน ศาสนา
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจ ที5อื5น ๆ ตามกาํหนด และวฒันธรรม
ร่างกาย
1) ประสานงานหน่วยงานที5เกี5ยวขอ้ง 
2) จดัทาํโครงการขออนุมตัิจดัจา้ง
3) ดาํเนินการตามโครงการ   
4) เบิกจ่ายเงิน   

แนวทางการพฒันาที�  7  ส่งเสริมการฝึกอบรม  ฝึกสอนกฬีา และพฒันาบุคคลด้านกฬีา

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

4) เบิกจ่ายเงิน   
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

2 โครงการฝึกอบรมพฒันาบุคลากร  - ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรดา้นกีฬา 100,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา
ดา้นกีฬา จาํนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน โดยอบรม งบ อบจ.ตาก ศาสนา

ผูต้ดัสินกีฬาประเภทวอลเล่ยบ์อล และวฒันธรรม
และเซปักตะกร้อ
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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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 โครงการฝึกอบรมทกัษะการเล่นกีฬา  - ฝึกอบรมทกัษะการเล่นกีฬาขั3นพื3นฐาน 100,000 สนามกีฬา อบจ.ตาก กองการศึกษา

ขั3นพื3นฐาน ใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา ใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน ประชาชน งบ อบจ.ตาก ศาสนา
เยาวชน ประชาชน ในจงัหวดัตาก ในจงัหวดัตาก จาํนวน 2 รุ่นๆละ 80 คน และวฒันธรรม

ไดแ้ก่ กีฬาวา่ยนํ3 า และกีฬาวูด้บอล 
1) ประสานงาน/วางแผนดาํเนินการ
2) ขออนุมตัิโครงการ/แจง้กองคลงั
จดัหาพสัดุ/ยมืเงินทดรองราชการ
3) ดาํเนินการจดัฝึกอบรม/จดักิจกรรม
4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใชเ้งินยมื
5) รายงานผลการดาํเนินงาน

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

5) รายงานผลการดาํเนินงาน
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