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คํานํา 
 

   องคการบริหารสวนตำบลปากทางไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
2564  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  และอนุมัติโดยนายอำเภอเมือง
พิจิตร  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  และเพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค
และมีความชัดเจนในการดำเนินการ  จึงตองมีการจัดทำแผนดำเนินงานข้ึน  โดยมีข้ันตอนคือ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  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 2565 ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค  และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางท่ัวถึง 
 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักการและเหตุผล 
แผนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖5 

**************************************** 
 

   “แผนการดำเนินงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 นั้น หมายความวา 
แผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้นๆ  ซ่ึงจะทำให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการดำเนินงานในแตละปงบประมาณท่ีมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
มากข้ึน  ลดความซ้ำซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ  และทำให
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

   องคการบริหารสวนตำบลปากทางไดประกาศขอบัญญัติงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 
2565  เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2564 แลวนั้น  เพ่ือใหการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
มีประสิทธิภาพและมีกรอบแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงดำเนินการจัดทำแผน                  
การดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ  กิจกรรมขององคการ              
บริหารสวนตำบลปากทาง  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการ
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีมีสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากทางกำหนดไว  เพ่ือแสดงถึงเปาหมายรายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ  หวงระยะเวลาท่ีชัดเจนท่ีจะการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารในการควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตอไป 

 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

 

 

 

  

 

 

 



สารบัญ 

                  หนา  

สวนท่ี  ๑  บทนํา  
 -  บทนำ           ๑ 
 -  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน        2 
 -  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน       ๒ 
   -  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน      4 
 
สวนท่ี  ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  
 -  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ      5 
  -  บัญชีโครงการ / กิจกรรม        7 
 -  บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ             25 
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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. 2564  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน                           
ในปงบประมาณ พ.ศ. 25634  ขององคการบริหารสวนตำบลปากทางมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน            
มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการดำเนินงานจะทำใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน ท้ังนี้ การ
จัดทำแผนการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค
ดังนี้ 
 
2.  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
 1. เพ่ือใหการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน 
 2. เพ่ือใหการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใชมีความสะดวกและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง ซ่ึงประกอบไปดวยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
สถานท่ีดำเนินงาน  ระยะเวลา  หนวยงานดำเนินงาน 
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3.  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 เพ่ือใหการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความ
สอดคลองกับการจัดทำแผนของจังหวัดและอำเภอ  จึงไดกำหนดข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำป  
จำนวน  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 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 สรุปบัญชีโครงการ/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.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการตางๆ ตาม 

งบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  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.2564 ประกอบดวย 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. 2565 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 



แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา 6 
 

สวนที่  2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๑  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 1 1.72 15,000 0.09 สำนักปลดั 

1.2  แผนงานการเกษตร 2 3.45 15,000 0.09 สำนักปลดั 

รวม 3 5.17 30,000 0.17  

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง 

๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 5.17 418,000 2.40 กองชาง 

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 8.62 3,472,900 19.94 กองชาง 

รวม 8 13.79 3,890,900 22.34  

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๓ การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๓.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 3.45 100,000 0.57 สำนักปลดั 

๓.2  แผนงานสาธารณสุข 8 13.79 495,000 2.84 สำนักปลดั 

๓.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.72 30,000 0.17 สำนักปลดั 

๓.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 17.24 165,000 0.95 สำนักปลดั 

๓.๕  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9 15.52 250,000 1.44 สำนักปลดั 

๓.๖  แผนงานงบกลาง 3 5.17 10,755,600 61.74 สำนักปลดั 

รวม 33 56.90 11,795,600 67.71  

 
 

แบบ ผด. 01 
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สวนที่  2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๔  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล 

๔.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 10.34 155,000 0.89 สำนักปลดั 

รวม 6 10.34 155,000 0.89  

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และระบบการจัดการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

5.๑  แผนงานการศึกษา 8 13.79 1,549,121 8.89 กองการศึกษาฯ 

รวม 8 13.79 1,549,121 8.89  

รวมท้ังสิ้น 58 100.00 17,420,621 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 01 
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   แบบ ผด. 0๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  ๑  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
     ๑.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 

โครงการรณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและสงเสรมิการ
ใชถุงผา 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

15,๐๐๐ อบต.ปาก
ทาง 

สำนักปลดั     
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   แบบ ผด. 0๒ 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  ๑  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล   
     ๑.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการเฉลิมพระเกียรติ               
แมของแผนดิน  วันตนไม
แหงชาติ 

ปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ 5,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักปลดั             

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรม 
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำรสิมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร ี

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

10,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   แบบ ผด. 0๒ 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เขมแข็ง   
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาพิจติรในการ
วางทอขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค หมูท่ี 4 สายซอย 
คงสวัสดิ ์

วางทอขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค โดบใชทอ PE DIA 
110 มลิลิเมตร ยาว 340 
เมตร 

205,000 หมูท่ี 4
ตำบล              

ปากทาง 

กองชาง     
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

2 อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาพิจติรในการ
วางทอขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค หมูท่ี 4 สายซอย              
วิมุกตายน 

วางทอขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค โดบใชทอ PE DIA 
110 มลิลิเมตร ยาว 340 
เมตร 

203,000 หมูท่ี 4
ตำบล              

ปากทาง 

กองชาง             

3 โครงการรณรงคและสงเสริม 
การคัดแยกขยะ 

ฝกอบรมใหกับประชาชน 10,000 อบต.   
ปากทาง 

สำนักปลดั             

 
 
 
 
 

 



   แบบ ผด. 0๒ 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เขมแข็ง   
     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 
สายบานนางจดิาภา  งามสุข  
ถึงคลองทาหลวง 

กอสรางถนนคอนกรีต             
เสรมิเหลก็  กวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

149,200 หมูท่ี 8 
ตำบล 

ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

2 โครงการกอสรางอาคาร 
อเนกประสงค หมูท่ี 1 

กอสรางอาคาร 
กวาง 25 เมตร ยาว 25 
เมตร  

1,896,700 หมูท่ี 1 
ตำบล 

ปากทาง 

กองชาง             

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 9 สายบานนางเล็ก 
เดชวุน ถึงบานนางศรีนวล 
ฉ่ำช่ืน 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปู
ผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต กวาง 4 เมตร 
ยาว 282 เมตร หนา 
0.04 เมตร 

439,000 หมูท่ี 9 
ตำบล 

ปากทาง 

กองชาง             

4  โครงการปรบัปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตี              
หมูท่ี 6  สาย พจ.ถ.62-
018 (สายวัดยางคอยเกลอื) 

ปรับปรุงผิวจราจร กวาง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร  

488,000 หมูท่ี 6 
ตำบล 

ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 

 



   แบบ ผด. 0๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เขมแข็ง   
     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนภายในหมูบาน 

ปรับปรุง ซอมแซมถนน
คอนกรีต ถนนลูกรัง และ
ถนนลาดยางภายในหมูบาน
ท่ีชำรุด เสียหาย 

500,000 ตำบล 
ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   แบบ ผด. 0๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภยั           
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

จัดฝกอบรม 50,000 ตำบล              
ปากทาง 

สำนักปลดั     
 

   
 

   
 

  

2 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
(หลักสูตรทบทวน) 

จัดฝกอบรม 50,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ ผด. 0๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดส 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในตำบลปากทาง 

10,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคตดิตออ่ืนๆ 

จัดกิจกรรมปองกัน
โรคตดิตออ่ืนๆ 

15,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออก 

พนหมอกควันเพ่ือกำจัด
ยุงลายและแจกทรายกำจดั
ลูกน้ำยุงลาย 

50,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

4 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคพิษสุนัขบา 

ฉีดวัคซีนปองกัน                         
โรคพิษสุนัขบาในตำบล 

100,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และใสใจสุขภาพผูสูงอาย ุ
ผูพิการ และผูยากไร 

จัดฝกอบรมใหผูสูงอายุ             
ผูพิการ และผูยากไรใน
ตำบลปากทาง 

20,000 อบต.              
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

6 โครงการพระราชดำริ               
ดานสาธารณสุข 

จัดฝกอบรมใหกับประชาชน 180,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

7 โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

อุดหนุนงบประมาณให
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

100,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 



   แบบ ผด. 0๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการอบรมใหความรู      
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอาย ุ

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   แบบ ผด. 0๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 

    
 

   
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ ผด. 0๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 

50,000 อบต.            
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการสงเสริมอาชีพ จัดฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ
ใหกับประชาชนในตำบล
ปากทาง 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

3 โครงการสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

จัดฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ
ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

4 โครงการพัฒนาสตร ี จัดฝกอบรมใหแกสตรีใน
ตำบล 

15,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

5 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

จัดฝกอบรมใหความรูและ
จัดทำปายประชาสัมพันธ 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

6 โครงการจดัประชุม
ประชาคมตางๆ 

จัดประชุมประชาคมใน
หมูบานและตำบล 

5,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักงาน 
ปลัด 

            

7 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การสรางความปรองดอง
และสมานฉันทของคน                   
ในชาติ 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            



   แบบ ผด. 0๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานปองกันและ               
ลดอุบัตเิหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

สนับสนุนการดำเนินงาน
ปองกันและลดอุบัติเหต ุ

5,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักปลดั             

9 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานปองกันและ               
ลดอุบัตเิหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

สนับสนุนการดำเนินงาน
ปองกันและลดอุบัติเหต ุ

5,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักปลดั             

10 โครงการครอบครัวสัมพันธ จัดฝกอบรมใหความรู 15,000 ตำบล 
ปากทาง 

สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   แบบ ผด. 0๒ 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

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

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต สรงน้ำพระ รดน้ำ
ดำหัวผูสูงอาย ุ

จัดงานประเพณสีงกรานต 
สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว         
ผูสูงอาย ุ

100,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการอุดหนุนการจดังาน
สงกรานต สรงน้ำพอปู บูชา
หลักเมือง 

อุดหนุนงบประมาณใหกับท่ี
ทำการปกครองอำเภอเมือง
พิจิตร 

20,000 อำเภอ
เมืองพิจิตร 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

จัดงานประเพณลีอยกระทง 20,000 ตำบล 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการจดัริ้วขบวนถวาย
ดอกบัวงานนมัสการหลวง
พอเพชรพระอารามหลวง
และงานกาชาดพิจิตร 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
งานนมัสการหลวงพอเพชร
พระอารามหลวงและงาน
กาชาดพิจิตร 

20,000 จังหวัด
พิจิตร 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

จัดฝกอบรมใหความรู 20,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 



   แบบ ผด. 0๒ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

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

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการอุดหนุนการจดังาน
ประเพณีแขงขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร  ชิงถวย                                 
พระราชทานพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร 

10,000 จังหวัด
พิจิตร 

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

7 โครงการปรับปรุงท่ีอาน
หนังสือทองถ่ินรักการอาน 

ปรับปรุงท่ีอานหนังสือ
ทองถ่ินรักการอาน 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง 
การศึกษา 

            

8 โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งสภาเด็กและเยาวชน 
ตำบลปากทาง 

จัดฝกอบรมใหความรู 20,000 อบต. 
ปกาทาง 

กอง 
การศึกษา 

            

9 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะ
ความรูใหแกสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลปากทาง 

จัดฝกอบรมใหกับสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนตำบล
ปากทาง 

20,000 อบต. 
ปกาทาง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

 



   แบบ ผด. 0๒ 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.6  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 ุ 8,366,400 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการจายเบ้ียยังชีพ                 
ผูพิการ 

จายเบ้ียยังชีพใหผูพิการ 2,239,200 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

จายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 150,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล   
     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการประชาสมัพันธการ
ชำระภาษีและรับชำระภาษี
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
และภาษีปาย 

จัดอบรมใหกับประชาชนใน
ตำบลปากทาง 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

กองคลัง             

2 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม
จริยธรรม สำหรับผูบริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตำบล ลูกจางและ
พนักงานจาง 

จัดอบรมผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวน
ตำบล  ลูกจางและพนักงาน
จาง 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักปลดั             

3 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบล 

จัดทำแผนพับ เอกสารตางๆ 
การจัดทำปายปดประกาศ
ขอมูลขาวสาร 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักปลดั     
 

   
 

   
 

  

4 โครงการดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เปนคาใชจายใหกับสถาบัน
ท่ีเขามาสำรวจ                  
ความพึงพอใจใหกับ อบต. 

18,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักปลดั             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล   
     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 อุดหนุนการดำเนินงานของ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณให 
อบต.ทาฬอ 

7,000 อบต. 
ทาฬอ 

สำนักปลดั             

6 โครงการจดังานรัฐพิธี จัดพิธี
ทางศาสนา และประเพณี
ตางๆ 

จัดงานรัฐพิธี จัดพิธีทาง
ศาสนา และประเพณตีางๆ 

100,000 อบต. 
ปากทาง 

สำนักปลดั             
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ   
     5.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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
ปากทางและโรงเรียน สพฐ. 
ในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลปากทาง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ใหกับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตำบลปากทางและโรงเรียน 
สพฐ. ในเขตองคการบรหิาร
สวนตำบลปากทาง 

256,771 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
และ

โรงเรียน  

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต
องคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 

จัดหาอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน สังกัด 
สพฐ. ในเขตองคการบรหิาร
สวนตำบลปากทาง 

310,800 โรงเรียน 
สพฐ. 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

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

461,550 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ปากทาง 

กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ   
     5.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

4 โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ 

จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 60,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการอุดหนุนกีฬากลุม
โรงเรียนปามะคาบปากทาง 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียน 

30,000 โรงเรียน กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียน 

60,000 โรงเรียน กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการจางครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

จางครูสอนภาษาอังกฤษ 360,000 โรงเรียน 
2 โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

8 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ 
สนามเด็กเลนสรางปญญา 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณสนามเด็ก
เลนสรางปญญา  

10,000 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 



แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๒๗ 

 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

 

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน 
จำนวนครุภัณฑ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
ครุภัณฑท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ประเภทครุภัณฑสำนกังาน 

1.1  แผนงานการศึกษา 12 70.59 405,120 74.10 อบต.ปากทาง 

รวม 12 70.59 405,120 74.10  

2. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

๒.1  แผนงานการศึกษา 1 5.88 93,800 17.16 อบต.ปากทาง 

รวม 1 5.88 93,800 17.16  

3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

๓.1  แผนงานการศึกษา 3 17.65 30,800 5.63 อบต.ปากทาง 

รวม 3 17.65 30,800 5.63  

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส      

4.1 แผนงานการศึกษา 1 5.88 17,000 3.11 อบต.ปากทาง 

รวม 1 5.88 17,000 3.11ผ  

รวมท้ังสิ้น 17 100.00 546,720 100.00  

 
 
 
 



 แบบ  ผด. 0๒/๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 30 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

๑.  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
     ๑.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เกาอ้ีสำนักงานขาเหล็ก  
ตัว C  

เกาอ้ีสำนักงานขาเหล็ก           
ตัว C มีพนักพิง มีท่ีพักแขน 
จำนวน 4 ตัว              

6,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

2 
 

เครื่องถายเอกสาร เครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ 
จำนวน 1 ตัว 

105,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

    
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

3 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศพรอม
ติดตั้ง แบบแยกสวน             
ขนาด 18,000 บีทียู 
จำนวน 2 เครื่อง 

55,600 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

4 ช้ันไมวางกระเปานักเรียน ช้ันวางกระเปานักเรยีน 
แบบ 8 ชอง ขนาด 
38x120x76 เซนติเมตร 

25,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

5 ช้ันไมใสของ ช้ันไมใสของ ขนาด 
30x120x80 เซนติเมตร 
จำนวน 4 ตัว 

40,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

6 ช้ันวางรองเทาพลาสติก ช้ันวางรองเทาพลาสติก 
ขนาด 16 ชอง จำนวน        
2 ชุด 

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

 



 แบบ  ผด. 0๒/๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 30 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

๑.  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
     ๑.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 ตูเอกสารบานเลื่อน ตูเอกสารบานเลื่อน            
แบบกระจก ขนาด 120 
เซนติเมตร ลึก 45.7 
เซนติเมตร สูง 87 
เซนติเมตร จำนวน 4 หลัง 

46,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

8 โตะกินขาวเด็ก โตะกินขาวเด็กโฟเมกา 
ขนาด 60x120x50 
เซนติเมตร พรอมมาน่ัง     
ยาว 2 ตัว จำนวน 4 ชุด 

22,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

    
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

9 โตะพลาสติกขาเหล็ก โตะพลาสติกขาเหล็ก 
สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 
60x120x52 เซนติเมตร 
จำนวน 2 ตัว 

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

10 โตะสำนักงาน โตะสำนักงานไมเขามุม
เคลือบดวยเมลามิน หนา 
25 มลิลเิมตร ขนาด 
180x140x75 เซนตเิมตร 

13,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

11 มานบังแดด มานบังแดดหองเรยีนและ
หองพักครู จำนวน 6 ชุด 

30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            



 แบบ  ผด. 0๒/๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 30 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2.  ประเภทครุภัณฑการศึกษา 
     ๑.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

12 โตะนักเรียน โตะนักเรียนปรับระดับ  
หนาไม ขนาด 40x60x73 
เซนติเมตร พรอมเกาอ้ี 
ขนาด 38x38x75 
เซนติเมตร จำนวน 24 ชุด 

47,520 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ  ผด. 0๒/๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 30 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
     ๑.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

13 กลองวงจรปด กลองวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงท่ีสำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคารพรอม
อุปกรณตดิตั้ง 

93,800 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ  ผด. 0๒/๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 30 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

4.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
     ๑.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 คูเลอรกดน้ำสแตนเลส คูเลอรกดน้ำสแตนเลส  
แบบ 1 หัวจายขนาด                
เสนผานศูนยกลาง 30 
เซนติเมตร จำนวน 2 ถัง 

7,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

15 พัดลมแบบติดผนัง พัดลมแบบติดผนัง             
พรอมติดตั้ง จำนวน 12 ตัว 

16,800 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

16 พัดลมระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ                
(ตัวดูดอากาศ) พรอมติดตั้ง 
จำนวน 4 ตัว 

7,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ  ผด. 0๒/๑ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนา 30 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

5.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
     ๑.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

17 คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร  
จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษา 
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