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องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
    อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 



คํานํา 
 

   องคการบริหารสวนตำบลปากทางไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
2563  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  และอนุมัติโดยนายอำเภอเมือง
พิจิตร  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  และเพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค
และมีความชัดเจนในการดำเนินการ  จึงตองมีการจัดทำแผนดำเนินงานข้ึน  โดยมีข้ันตอนคือ 

1. คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี 
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้  ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
  แผนการดำเนินงานใหจัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก
หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนดำเนินงานฉบับนี้จะสามารถนำโครงการท่ีอยูท่ีแผนพัฒนาทองถ่ิน  
และเก่ียวเนื่องในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2563 ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค  และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางท่ัวถึง 
 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักการและเหตุผล 
แผนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖3 
**************************************** 

 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ 
   เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยใหสอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน  ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน โดยคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนามีหนาท่ีในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
ภายใตแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 และแผนงาน/โครงการของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปากทางในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือใหการจัดการและการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากทางมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ขององคการบริหารสวน 
ตําบลปากทาง ประกอบดวย องคประกอบ  ๒  สวน  สวนท่ี ๑ บทนํา  และสวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญ  เพ่ือใหทราบโครงการ / กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากทางใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โดยนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานตอไป 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



สารบัญ 

                  หนา  

สวนท่ี  ๑  บทนํา  
 -  วัตถุประสงค          ๑ 
 -  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน        2 
 -  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน       ๒ 
   -  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน      3 
 
สวนท่ี  ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  
 -  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ      5 
  -  บัญชีโครงการ / กิจกรรม        7 
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สวนที่  1  บทนำ 
 

1.  บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้  (1) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (2) 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการ
ดำเนินงาน  ท้ังนี้  ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  และขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำ
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

ภายใตระเบียบดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลปากทางจึงตองดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน  ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององคการบริหารสวนตำบลปากทางมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนมีการ
ประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดำเนินงานจะทำใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน ท้ังนี้ การจัดทำ
แผนการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 
2.วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
 1. เพ่ือใหการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ข้ึน 
 2. เพ่ือใหการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใชมีความสะดวกและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง ซ่ึงประกอบไปดวยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
สถานท่ีดำเนินงาน  ระยะเวลา  หนวยงานดำเนินงาน 
  
3.ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 เพ่ือใหการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความ
สอดคลองกับการจัดทำแผนของจังหวัดและอำเภอ  จึงไดกำหนดข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำป  
จำนวน  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 
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 ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมขอมูลแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะมีการดำเนินงานจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ท้ังท่ีเปนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลปากทางและโครงการของหนวยงานอ่ืน 
 ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาจาก
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกำหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน  2  สวน คือ 
  สวนท่ี 1 บทนำ  ประกอบดวย 
   1.1 บทนำ 
   1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
   1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
   1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
  สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 
   2.1 สรุปบญัชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.1) 
   2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) 
   2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ (ผด.2/1) 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลนำรางแผนการดำเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือประกาศใชแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีประกาศ  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทำแผนการดำเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณนั้นใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ (โดยใหจัดทำเปนแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1,2,3,4,.....) 
 รางแผนการดำเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสอดคลอง
กับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนนุ 
การจัดทำแผนพัฒนา

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
อปท.,หนวยราชการ 

สวนกลาง/สวนภูมิภาค 

จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางแผนการดำเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

เสนอรางตอผูบริหารทองถ่ิน 

ใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

ผูบริหารทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานอ่ืน 
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4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
1. ทำใหการดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากข้ึน 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีตองจายจริงในแตละป 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการทุกสวนขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการตางๆตาม 

งบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.2563  ไดอยางถูกตอง 
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สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ 
คิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร  
แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ
ท้ังหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้งและจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย  

  การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
********************************** 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  หน้า ๖ 

 

แบบ ผด. ๑ 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๑  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

1.1  แผนงานสาธารณสุข ๑ 1 1๐,๐๐๐ 0.03 สำนักงานปลัด 

1.2  แผนงานการเกษตร 5 5 75,000 0.26 สำนักงานปลัด 

รวม 6 6 85,000 0.29  

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียวจากฐานการเกษตรและฐานชมุชนท่ีเขมแข็ง 

๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 12 12 5,849,000 19.67 กองชาง 

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 6 2,250,000 7.57 กองชาง 

รวม 18 18 8,099,000 27.24  

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๓ การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๓.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 5 1,570,000 5.28 สำนักงานปลัด 

๓.2  แผนงานสาธารณสุข 15 15 758,000 2.55 สำนักงานปลัด 

๓.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 2 2 330,000 1.11 สำนักงานปลัด 

๓.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 12 12 340,000 1.14 สำนักงานปลัด 

๓.๕  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9 9 650,000 2.19 สำนักงานปลัด 

๓.๖  แผนงานงบกลาง 3 3 10,340,200 34.78 สำนักงานปลัด 

รวม 46 46 13,988,200 47.05  

 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
********************************** 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  หน้า ๖ 

 

แบบ ผด. ๑ 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๔  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล 

๔.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 13 1,878,200 6.32 สำนักงานปลัด 

๔.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 500,000 1.68 กองชาง 

๔.๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2 3,200,000 10.76 กองชาง 

รวม 16 16 5,578,200 18.76  

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๗  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และระบบการจัดการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

๗.๑  แผนงานการศึกษา ๑4 14 1,978,800 6.66 กองการศึกษาฯ 

รวม 14 14 1,978,800 6.66  

รวมท้ังสิ้น 100 100 29,729,200 ๑๐๐.๐๐  

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  ๑  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
     ๑.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 

โครงการรณรงคและสงเสริม
การคัดแยกขยะท่ีตนทาง 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

1๐,๐๐๐ ตำบล              
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

    
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  ๑  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล   
     ๑.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 

โครงการปลูกตนไมเพ่ือ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอม 

ปลูกตนไมในเขตตำบล           
ปากทาง 

2๐,๐๐๐ ตำบล              
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

    
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำรสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร ี

จัดฝกอบรมและให
ประชาชนรวมกันรณรงค
การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

20,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการปลูกปาและปลอย
พันธุปลาเพ่ือคืนความอุดม
สมบูรณกลับสูธรรมชาต ิ

ปลูกปาและปลอยพันธุปลา
ในแหลงน้ำธรรมชาต ิ

10,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ               
แมของแผนดิน  วันตนไม
แหงชาติ 

ปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ 5,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

5 โครงการรักษโลกกับ 
ปากทาง 

จัดฝกอบรมและกิจกรรม
ใหกับประชาชน 

20,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เขมแข็ง   
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 

โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงสูงในตำบลปากทาง 

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 1,000,000 ตำบล              
ปากทาง 

กองชาง     
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

2 โครงการขยายเขตไฟฟา 
รายทาง หมูท่ี 5 สายหนา
บานนางบุญชู ทวมเหลือ ถึง
หนาบานผูใหญชรินทร                 
คลังสมบัต ิ

ขยายเขตไฟฟารายทาง 200,000 หมูท่ี 5 
ตำบล 

ปากทาง 

กองชาง             

3 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาคภายในตำบล
ปากทาง 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค 

1,500,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

4 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค หมูท่ี 2 สาย  
ตอจากบานนางทองแดง 
สกุลทอง ถึงบานนายเสวียง 
อินโอภาส 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค 

499,000 หมูท่ี 2 
ตำบล 

ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เขมแข็ง   
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 
 

โครงการติดตั้งปายจราจร ติดตั้งปายจราจรภายใน
หมูบาน 

50,000 ตำบล              
ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

6 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ 
ภายในหมูบาน 

50,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

7 โครงการติดตั้งไฟรายทาง ติดตั้งไฟรายทางภายใน
หมูบาน 

150,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

8 โครงการจดัทำปาย
ลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน
ตำบลปากทาง 

จัดทำปายลงทะเบียน 
ทางหลวง 

100,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

9 โครงการจดัทำปายช่ือ
หมูบาน/ซอยภายในตำบล
ปากทาง 

จัดทำปายช่ือหมูบาน/ซอย
ตางๆ ภายในตำบล 

500,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

10 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงต่ำในตำบลปากทาง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำใน
หมูบาน 

500,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

11 โครงการเสียงตามสาย/                                   
หอกระจายขาวหมูบาน   
วิทยุชุมชน 

จัดตั้งและขยายเขตเสียง
ตามสาย/หอกระจายขาว
หมูบาน/วิทยุชุมชน 

300,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เขมแข็ง   
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการปรับภูมิทัศน 
“โครงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวหนองสองหอง” 

ปรับภูมิทัศน เชน  
- สรางแพทรงไทย 
- ปลูกตนไมใหญ 
- หองน้ำ ฯลฯ 

1,000,000 ตำบล              
ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เขมแข็ง   
     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
หมูท่ี 1 สายซอยแหลมทอง 

ปรับปรุงผิวจราจร 500,000 หมูท่ี 1 
ตำบล              

ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
หมูท่ี 1 สายกลางหมูบาน 

ปรับปรุงผิวจราจร 500,000 หมูท่ี 1 
ตำบล 

ปากทาง 

กองชาง             

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
หมูท่ี 1 ตอเทศบาล –สาย
ภายในหมูบาน หมูท่ี 3 - 2 

ปรับปรุงผิวจราจร 800,000 หมูท่ี 1 
ตำบล 

ปากทาง 

กองชาง             

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนภายในตำบลปากทาง 

ซอมแซมถนนภายในตำบล
ปากทาง 

300,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

5 โครงการติดตั้งโครงเหล็ก
หลังคากันสาดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ปากทาง 

ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา 
กันสาด 

100,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

กองชาง             

6 โครงการปรับปรุงหลังคา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ปากทาง 

ปรับปรุงหลังคาศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.ปากทาง 

50,000 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองชาง             

 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. 

อปพร.ในตำบลปากทาง 50,000 ตำบล              
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการจดัตั้งศูนยกูชีพกูภัย 
ตำบลปากทาง 

จัดตั้งศูนยกูชีพกูภัยตำบล
ปากทาง 

1,000,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

3 โครงการอบรมใหความรู
เก่ียวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดฝกอบรมใหความรู 10,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

4 โครงการซักซอมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย 

จัดฝกอบรม/ซักซอมการ
ปองกันอัคคีภัย 

10,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการติดุตั้งกลอง              
วงจรปด (CCTV) 

ติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) บรเิวณจุดเสี่ยงใน
ตำบลปากทาง 

500,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการสงเสริมบริการทาง
การแพทยฉุกเฉิน 

สนับสนุนอุปกรณตางๆ 100,000 ตำบล              
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดส 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในตำบลปากทาง 

20,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

3 โครงการวัยรุน วัยใส ไมทอง
กอนวัยอันควร 

จัดอบรมใหกับเด็กและ
เยาวชนในตำบลปากทาง 

10,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

4 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคตดิตออ่ืนๆ 

จัดกิจกรรมปองกัน
โรคตดิตออ่ืนๆ 

15,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

5 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออก 

พนหมอกควันเพ่ือกำจัด
ยุงลายและแจกทรายกำจดั
ลูกน้ำยุงลาย 

50,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

6 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคพิษสุนัขบา 

ฉีดวัคซีนปองกัน                         
โรคพิษสุนัขบาในตำบล 

100,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

7 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคไขหวัดนก 

รณรงค ควบคุมและปองกัน
โรคไขหวัดนก 

10,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และใสใจสุขภาพผูสูงอาย ุ

จัดฝกอบรมใหผูสูงอายุใน
ตำบลปากทาง 

20,000 อบต.              
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

9 โครงการพระราชดำริ               
ดานสาธารณสุข 

จัดฝกอบรมใหกับประชาชน 18,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

10 โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

อุดหนุนงบประมาณให
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

100,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และใสใจสุขภาพผูสูงอายุ               
ผูพิการ และผูยากไร 

จัดฝกอบรมใหผูสูงอายุ                     
ผูพิการ และผูยากไรใน
ตำบลปากทาง 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

12 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ
ผูพิการ 

จัดฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ
ใหกับผูพิการในตำบล             
ปากทาง 

20,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

13 โครงการอบรมใหความรู      
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอาย ุ

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

จัดใหมีการฉีดวัคซีนสุนัข
แมว 

10,000 ตำบล             
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

15 โครงการอบรมและศึกษา              
ดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข              
มูลฐานประจำหมูบาน                  
(อสม.) 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ใหแก อสม. ในตำบล                 
ปากทาง 

245,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการแกไขปญหาสังคม
และความยากจน 

จางนักเรียน/นักศึกษา
ทำงานชวงปดภาคเรียน 

30,000 อบต.            
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการกอสราง/ซอมแซม
ท่ีอยูอาศัย 

กอสราง/ซอมแซมท่ีอยู
อาศัยแกผูยากไร 
ผูดอยโอกาสและ
ผูประสบภยัพิบัติตางๆ 

300,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการจดุสาธิตศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ตำบลปากทาง 

สนับสนุนงบประมาณใหจุด
สาธิตศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 

100,000 อบต.            
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการสงเสริมอาชีพ จัดฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ
ใหกับประชาชนในตำบล
ปากทาง 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

3 โครงการสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

จัดฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ
ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

4 โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานกลุมอาชีพ 

จัดฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ
และศึกษาดูงาน 

50,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

5 โครงการสงเสริมอาชีพ
ผลิตภณัฑจากไมไผ 

จัดฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ
ผลิตภณัฑจากไมไผ 

15,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตร ี

จัดฝกอบรมใหแกกลุมสตรี
ในตำบล 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

7 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

จัดฝกอบรมใหความรูและ
จัดทำปายประชาสัมพันธ 

30,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการเยาวชนสดใส
หางไกลยาเสพติด 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
เยาวชน 

20,000 อบต.            
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

9 โครงการแขงขันกีฬา 
ตานยาเสพติด 

จัดการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด 

30,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

10 โครงการจดัประชุม
ประชาคมตางๆ 

จัดประชุมประชาคมใน
หมูบานและตำบล 

5,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

11 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การสรางความปรองดอง
และสมานฉันทของคน                   
ในชาติ 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

12 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานปองกันและ               
ลดอุบัตเิหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต 

สนับสนุนการดำเนินงาน
ปองกันและลดอุบัติเหต ุ

20,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการจดังานรัฐพิธี จัดพิธี
ทางศาสนา และประเพณี
ตางๆ 

จัดงานรัฐพิธี จัดพิธีทาง
ศาสนา และประเพณตีางๆ 

100,000 ตำบล           
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต สรงน้ำพระ รดน้ำ
ดำหัวผูสูงอาย ุ

จัดงานประเพณสีงกรานต 
สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว         
ผูสูงอาย ุ

100,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการอุดหนุนการจดังาน
สงกรานต สรงน้ำพอปู บูชา
หลักเมือง 

อุดหนุนงบประมาณใหกับท่ี
ทำการปกครองอำเภอเมือง
พิจิตร 

20,000 อำเภอ
เมืองพิจิตร 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

จัดงานประเพณลีอยกระทง 30,000 ตำบล 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการจดัริ้วขบวนถวาย
ดอกบัวงานนมัสการหลวง
พอเพชรพระอารามหลวง
และงานกาชาดพิจิตร 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
งานนมัสการหลวงพอเพชร
พระอารามหลวงและงาน
กาชาดพิจิตร 

20,000 จังหวัด
พิจิตร 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 

จัดฝกอบรมใหความรู 20,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

     3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการอุดหนุนการจดังาน
ประเพณีแขงขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร  ชิงถวย                                 
พระราชทานพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร 

10,000 จังหวัด
พิจิตร 

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

8 โครงการแขงขันกีฬาภายใน
ตำบลและกีฬาสัมพันธ 

จัดการแขงขันกีฬาและสง
นักกีฬาเขาแขงขันกีฬา
ภายในและภายนอกตำบล 

100,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธ “ปากทางเกมส” 

จัดการแขงขันกีฬาและสง
นักกีฬาเขาแขงขันกีฬา
ภายในและภายนอกตำบล 

250,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

     3.6  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

จายเบ้ียยังชีพใหผูสูงอาย ุ 8,318,200 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการจายเบ้ียยังชีพ                 
ผูพิการ 

จายเบ้ียยังชีพใหผูพิการ 1,920,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

จายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 102,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล   

     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการอบรมการจัดเก็บ
ภาษีบำรุงทองท่ี 

จัดอบรมใหกับประชาชนใน
ตำบลปากทาง 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

กองคลัง     
 

   
 

   
 

  

2 โครงการรณรงคการชำระ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

จัดอบรมใหกับประชาชนใน
ตำบลปากทาง 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

กองคลัง             

3 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสวนตำบล 
ลูกจางและพนักงานจางของ 
อบต. 

จัดอบรมผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน ลูกจาง
และพนักงานจางของ อบต. 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการเสรมิความรูใหแก
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตำบล ลูกจาง 
และพนักงานจางของ อบต. 

จัดสงผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจางและ
พนักงานจางของ อบต.     
เขารับการฝกอบรม 

300,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

5 โครงการฝกอบรมและ    
ศึกษาดูงาน 

จัดฝกอบรม สัมมนาให
ความรูแกผูบริหาร สมาชิก 
เจาหนาท่ีของ อบต. และ 
ผูนำชุมชน/หมูบาน 

300,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล   

     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบล 

จัดทำแผนพับ เอกสารตางๆ 
การจัดทำปายปดประกาศ
ขอมูลขาวสาร 

50,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

7 โครงการจดัทำแผนท่ีภาษี
และแผนท่ีแมบท 

จัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินให
ครอบคลมุพ้ืนท่ีท้ังหมดของ 
อบต. 

500,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

8 คาใชจายในการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

เปนคาใชจายในการจัดการ
เลือกตั้ง 

350,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

9 โครงการ Big Cleaning 
Day  

เปนคาใชจายในการดำเนิน
โครงการ 

5,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

10 โครงการดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เปนคาใชจายใหกับสถาบัน
ท่ีเขามาสำรวจ                  
ความพึงพอใจใหกับ อบต. 

18,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

11 อุดหนุนการดำเนินงานของ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณให 
อบต.คลองคะเชนทร 

5,200 อบต. 
คลองคะ
เชนทร 

สำนักงาน 
ปลัด 

            



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล   

     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 คาใชจายในการจาง
ออกแบบและควบคุม              
งานจาง 

จายคาออกแบบและ
ควบคุมงานจาง 

200,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

13 โครงการติดตั้งกลอง                
วงจรปด (CCTV) 

ติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) พรอมติดตั้ง 

110,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล   

     4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการปรับปรุงและ 
ตอเติม 
- อาคารศาลาประชาคม 
อบต.ปากทาง 
- อาคารศูนยเยาวชนตำบล
ปากทาง 
- อาคารท่ีทำการพัฒนา
เศรษฐกิจตำบลปากทาง 
- อาคารศูนยเรยีนรูชุมชน
ตำบลปากทาง 
 

ปรับปรุงและตอเติม 
- อาคารศาลาประชาคม 
อบต.ปากทาง 
- อาคารศูนยเยาวชนตำบล
ปากทาง 
- อาคารท่ีทำการพัฒนา
เศรษฐกิจตำบลปากทาง 
- อาคารศูนยเรยีนรูชุมชน
ตำบลปากทาง 
 

500,000 อบต. 
ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล   

     4.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารท่ีทำการ อบต. 

ปรับปรุงภายในอาคาร 
ท่ีทำการ อบต. 

1,500,000 อบต. 
ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

2 โครงการซอมแซม/ปรับปรุง 
ลานคอนกรีตบริเวณ               
หนาอาคารท่ีทำการพัฒนา
เศรษฐกิจตำบลปากทาง  
หมูท่ี 1 บานราชชางขวัญ 

ซอมแซม/ปรับปรุง                  
ลานคอนกรีต มีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,360 ตารางเมตร 

1,700,000 หมูท่ี 1 
ตำบล 

ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  7  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ   

     5.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการอาหารเสรมิ (นม)
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ใหกับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตำบลปากทาง 

72,300 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ของโรงเรียน สพฐ. ในเขต
องคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ใหกับนักเรียนโรงเรียน 
สพฐ. ในเขตองคการบรหิาร
สวนตำบลปากทาง 

210,900 โรงเรียน 
สพฐ. 

 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต
องคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 

จัดหาอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน สังกัด 
สพฐ. ในเขตองคการบรหิาร
สวนตำบลปากทาง 

572,000 โรงเรียน 
สพฐ. 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

สนับสนุน 
- คาอาหารกลางวัน 
- คาจัดการเรียนการสอน 
- คาหนังสือ , คาอุปกรณ 
การเรยีน , คาเครื่องแบบ 
นักเรียน , คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

253,600 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  7  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ   

     5.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการเตรยีมความพรอม
การเรยีนการสอนของ                
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดประชุมครผููดูแลเด็ก 
ผูดูแลเด็ก  

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

6 โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน 
(เยี่ยมบาน) 

ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก 
ออกเยีย่มบานนักเรียน 

5,000 ตำบล 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการอนุรักษดนตรไีทย จางครูสอนดนตรไีทยใหกับ
นักเรียน 

100,000 ตำบล 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการสงเสริมบุคลากร
ทางการศึกษา 

จัดสงบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการอบรมใน
หลักสตูรตางๆ 

50,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ 

จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 100,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการอุดหนุนกีฬากลุม
โรงเรียนปามะคาบปากทาง 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียน 

20,000 โรงเรียน กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียน 

60,000 โรงเรียน กอง
การศึกษา 

            



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  7  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ   

     5.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 โครงการจางครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

จางครูสอนภาษาอังกฤษ 360,000 โรงเรียน 
2 โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

13 โครงการอบรมและศึกษา    
ดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ทักษะความรูใหแกสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชน 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ใหแกสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลปากทาง 

150,000 อบต. 
ปากทาง 

 

กอง
การศึกษา 

            

14 โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลปากทาง 

จัดประชุมและอบรมให
ความรูแกสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชน 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

 



บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
********************************** 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  หน้า ๖ 

 

แบบ ผด. ๑ 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน 
จำนวนครุภัณฑ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
ครุภัณฑท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ประเภทครุภัณฑสำนกังาน 

1.1  แผนงานการศึกษา 3 16.67 551,000 8.97 อบต.ปากทาง 

รวม 3 16.67 551,000 8.97  

2. ประเภทครุภัณฑการศึกษา 

๒.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 11.11 62,800 1.02 อบต.ปากทาง 

รวม 2 11.11 62,800 1.02  

3. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

๓.1  แผนงานบร+ิหารงานท่ัวไป 3 16.67 5,075,000 82.58 อบต.ปากทาง 

รวม 3 16.67 5,075,000 82.58  

4. ประเภทครุภัณฑกอสราง      

4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 1 5.56 5,500 0.09 อบต.ปากทาง 

รวม 1 5.56 5,500 0.09  

5. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      

5.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 1 5.56 9,000 0.15 อบต.ปากทาง 

รวม 1 5.56 9,000 0.15  

 
 



บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
********************************** 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  หน้า ๖ 

 

แบบ ผด. ๑ 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

6. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 5.56 22,000 0.36 อบต.ปากทาง 

6.2  แผนงานการศึกษา 2 11.11 31,000 0.50 อบต.ปากทาง 

รวม 3 16.67 53,000 0.86  

7. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

๗.๑  แผนงานการศึกษา 3 16.67 39,200 0.64 อบต.ปากทาง 

รวม 3 16.67 39,200 0.64  

8. ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ      

8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 11.11 350,000 5.70 อบต.ปากทาง 

รวม 2 11.11 350,000 5.70  

รวมท้ังสิ้น 18 100 6,145,500 100  

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

๑.  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
     ๑.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) 

กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) พรอมติดตั้ง 

500,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

2 
 

ตูเก็บเอกสารแบบประต ู
บานเลื่อน 

ตูเก็บเอกสารแบบประตู
บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
แบบสูง จำนวน 2 ตู 

20,000 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

 

กอง
การศึกษา 

    
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

3 โทรทัศนแอลอีดี                   
แบบ Smart TV 

โทรทัศนแอลอีดี                   
แบบ Smart TV ขนาดจอ
ไมต่ำกวา 55 น้ิว ชุดรับ
สัญญาณและเครื่องรับ
สัญญาณ 

31,000 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2.  ประเภทครุภัณฑการศึกษา 
     ๑.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 จักรอุตสาหกรรม  จักรอุตสาหกรรม  
แบบเย็บผา ชนิด 1 เข็ม 
จำนวน 3 ตัว 

57,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

2 
 

จักรโพง จักรโพงพรอมโตะ 
จำนวน 1 ตัว 

5,800 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

  
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 รถยนตหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

รถยนตหนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉินพรอม
อุปกรณ 

2,000,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

2 
 

รถตูกูชีพกูภัยฉุกเฉิน รถตูกูชีพกูภัยฉุกเฉินพรอม
อุปกรณ 

2,500,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

  
 

 
 

  

3 รถสวนกลาง รถสวนกลาง ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำ
กวา 2,400 ซซีี หรือกำลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมตำ่กวา 
110 กิโลวัตต 

575,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

4.  ประเภทครุภัณฑกอสราง 
     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 เครื่องขุดเจาะดิน เครื่องขุดเจาะดิน ความจุถัง
น้ำมัน 1.2 ลิตร ดอกเจาะ 
8 น้ิว จำนวน 1 ตัว 

5,500 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

5.  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 ตูชารจแบตเตอรรี ่ ตูชารจแบตเตอรรี่ ขนาด 
100 A จำนวน 1 ตู 

9,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

6.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
     6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 เครื่องตัดแตงก่ิงไม เครื่องตัดแตงก่ิงไม ขนาด 
22 น้ิว เครื่องยนตเบนซิน 
1 สูบ 2 จังหวะ จำนวน   
2 ตัว 

22,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

6.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
     6.2 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 เครื่องตัดแตงก่ิงไม เครื่องตัดแตงก่ิงไม ขนาด 
22 น้ิว เครื่องยนตเบนซิน 
1 สูบ 2 จังหวะ จำนวน   
2 ตัว 

22,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

2 โตะพับเอนกประสงค โตะพับเอนกประสงค 
จำนวน 6 ตัว 

9,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

7.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
     7.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

2 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
จำนวน 2 เครื่อง 

8,600 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

3 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
จำนวน 2 เครื่อง 

8,600 อบต. 
ปากทาง 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๐ 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

8.  ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ 
     8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

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 ปายช่ือถนนลงทะเบียน               
ทางหลวงทองถ่ินตำบล 
ปากทาง 

จัดทำปายช่ือถนน
ลงทะเบียนทางหลวง
ทองถ่ินตำบลปากทาง 

300,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             

2 ปายประชาสัมพันธ 
เขตควบคุมอาคาร 

จัดทำปายประชาสัมพันธ 
เขตควบคุมอาคาร 

50,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง             
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