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คํานํา 
 

   องคการบริหารสวนตําบลปากทางไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2566  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  และอนุมัติโดยนายอําเภอเมือง
พิจิตร  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  เพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคและ
มีความชัดเจนในการดําเนินการ  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 2566 ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค  และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางท่ัวถึง 
 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักการและเหตุผล 
แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖6 

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

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ 
   เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยใหสอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 ข้ึน  ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน โดยคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนามีหนาท่ีในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2566 – 2570  และแผนงาน/โครงการของหนวยราชการ  สวนกลาง  สวน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปากทางใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  เพ่ือใหการจัดการและการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากทางมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ขององคการบริหารสวน 
ตําบลปากทาง ประกอบดวย องคประกอบ  ๒  สวน  สวนท่ี ๑ บทนํา  และสวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญ  เพ่ือใหทราบโครงการ / กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากทางใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  โดยนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานตอไป 
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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. 2566  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน                           
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลปากทางมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน            
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน ท้ังนี้ การ
จัดทําแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค
ดังนี ้
 
2.  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 1. เพ่ือใหการดําเนินงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  ใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 2. เพ่ือใหการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใชมีความ
สะดวกและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 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  ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีประกาศ  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. 2566  ไดอยางถูกตอง 
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สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนาํเสนอ ดงันี้ 

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

ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 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. 2566 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 



แผนการดาํเนนิงาน  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  หนา้ ๗ 
 

 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๑  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 1 1.82 15,000 0.21 สํานักปลดั 

1.2  แผนงานการเกษตร 2 3.63 25,000 0.35 สํานักปลดั 

รวม 3 5.45 40,000 0.56  

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

๒.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 5.45 360,000 5.08 กองชาง 

2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 18.18 4,379,800 61.87 กองชาง 

รวม 13 23.63 4,739,800 66.95  

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๓ การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๓.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.82 20,000 0.28 สํานักปลดั 

๓.2  แผนงานสาธารณสุข 7 12.73 400,000 5.65 สํานักปลดั 

๓.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 12 21.82 200,000 2.82 สํานักปลดั 

๓.๕  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 9.09 155,000 2.19 กองการศกึษา 

รวม 25 45.46 775,000 10.95  

 
 
 
 



แผนการดาํเนนิงาน  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  หนา้ ๗ 
 

 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

 

ยุทธศาสตร/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  ๔  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร 

๔.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 10.91 108,000 1.53 สํานักปลดั 

รวม 6 10.91 108,000 1.53  

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี  5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และระบบการจัดการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

5.๑  แผนงานการศึกษา 8 14.55 1,416,285 20.01 กองการศึกษาฯ 

รวม 8 14.55 1,416,285 20.01  

รวมท้ังสิ้น 55 100.00 7,079,085 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  ๑  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
       แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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
ถุงพลาสติกและสงเสรมิ            
การใชถุงผา 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

15,๐๐๐ อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั     
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  ๑  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล   
      แผนงานการเกษตร 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 
รัตนราชสุดาสยามบรม           
ราชกุมาร ี

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

20,000 ตําบล 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
        แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 
 

โครงการขยายเขตจาํหนาย
นํ้าประปาสวนภูมภิาค             
สายเขาศาลากลางบาน  
หมูท่ี 9 

ติดตั้งวางทอขยายเขต
ประปาและมาตรวัดนํ้า 

19,000 หมูท่ี 9
ตําบล              

ปากทาง 

กองชาง     
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

2 โครงการขยายเขตจาํหนาย
นํ้าประปาสวนภูมภิาค             
สายบานนางสวิง อํ่าโพธ์ิ - 
บานนางบัวหลวง บาดดิษฐ  
หมูท่ี 9 

ติดตั้งวางทอขยายเขต
ประปาและมาตรวัดนํ้า 

331,000 หมูท่ี 9
ตําบล              

ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
       แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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
การคัดแยกขยะ 

จัดอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั     
 
 

   
 

  
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 4 
สายรอบหนองสองหอง 

กอสรางถนนคอนกรีต             
เสรมิเหลก็  กวาง 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

495,400 หมูท่ี 4 
ตําบล 

ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตี 
สาย พจ.ถ.62-001               
หมูท่ี 1 สายกลางหมูบาน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี 
จํานวน 4 ชวง 

570,000 หมูท่ี 1 
ตําบล 

ปากทาง 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางธนาคารนํ้า
ใตดินระบบปด บริเวณไหล
ทาง สาย พจ.ถ. 62-001 
หมูท่ี 1 สายซอยแหลมทอง 

กอสรางธนาคารนํ้าใตดิน 
ระบบปด จํานวน 2 บอ 

15,500 หมูท่ี 1 
ตําบล 

ปากทาง 

กองชาง             

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตี 
สาย พจ.ถ.62-004               
หมูท่ี 2 สายริมนํ้า - ประปา
สวนภูมภิาค 

ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี  
ผิวจราจร กวาง 4 เมตร 
ยาว 767 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

1,132,000 หมูท่ี 2 
ตําบล 

ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตี 
สาย พจ.ถ.62-006               
หมูท่ี 4 สายรมิเข่ือน 

ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี 
จํานวน 2 ชวง 

853,000 หมูท่ี 4 
ตําบล 

ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตี 
สาย พจ.ถ.62-006               
หมูท่ี 4 สายซอยทรัพยสนิ 

ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี ผิว
จราจร กวาง 4 เมตร 
ยาว 232 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

363,000 หมูท่ี 4 
ตําบล 

ปากทาง 

กองชาง             

7 โครงการกอสรางธนาคารนํ้า
ใตดินระบบปด บริเวณไหล
ทาง สาย พจ.ถ. 62-018 
หมูท่ี 6สายวัดยางคอยเกลือ 

กอสรางธนาคารนํ้าใตดิน 
ระบบปด จํานวน 2 บอ 

15,500 หมูท่ี 6 
ตําบล 

ปากทาง 

กองชาง             

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 
สายบานนายสุชาติ เฮีย
สารท ถึงคลองทาหลวง 

กอสรางถนนคอนกรีต             
เสรมิเหลก็  กวาง 3 เมตร 
ยาว 105 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

277,000 หมูท่ี 7 
ตําบล 

ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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

9 โครงการติดตั้งปายแนะนํา ติดตั้งปายแนะนํา  
จํานวน 9 จุด 

158,400 ตําบล 
ปากทาง 

กองชาง     
 

   
 

   
 

  

10 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนภายในหมูบาน 

ปรับปรุง ซอมแซมถนน
คอนกรีต ถนนลูกรัง และ
ถนนลาดยางภายในหมูบาน
ท่ีชํารุด เสียหาย 

500,000 ตําบล 
ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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.) 

จัดฝกอบรมใหกับประชาชน 20,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั     
 

   
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
        แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคตดิตออ่ืนๆ 

จัดกิจกรรมปองกัน
โรคตดิตออ่ืนๆ 

20,000 ตําบล 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออก 

พนหมอกควันเพ่ือกําจัด
ยุงลายและแจกทรายกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย 

50,000 ตําบล 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

4 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ฉีดวัคซีนใหกับสุนัขและแมว
ในตําบลปากทาง                          

100,000 ตําบล 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และใสใจสุขภาพผูสูงอาย ุ
ผูพิการ และผูยากไร 

จัดฝกอบรมใหผูสูงอายุ             
ผูพิการ และผูยากไรใน
ตําบลปากทาง 

20,000 อบต.              
ปากทาง 

สํานักปลดั     
 

   
 

   
 

  

6 โครงการพระราชดาํริ               
ดานสาธารณสุข 

จัดฝกอบรมใหกับประชาชน 180,000 ตําบล 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

7 โครงการอบรมใหความรู      
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอาย ุ

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
        แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 

สนับสนุนใหประชาชนได
เรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 อบต.            
ปากทาง 

สํานักปลดั     
 

   
 

   
 

  

2 โครงการสงเสริมอาชีพ จัดฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ
ใหกับประชาชนในตําบล
ปากทาง 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

3 โครงการสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

จัดฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ
ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตร ี

จัดฝกอบรมใหแกกลุมสตรี
ในตําบล 

15,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

5 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

จัดฝกอบรมใหความรูและ
จัดทําปายประชาสัมพันธ 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

6 โครงการจดัประชุม
ประชาคมตางๆ 

จัดประชุมประชาคมใน
หมูบานและตําบล 

5,000 ตําบล 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

7 โครงการครอบครัวสัมพันธ จัดฝกอบรมใหความรูแก
ครอบครัว 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
        แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 โครงการสรางภมูิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชน 
(กิจกรรมโตไปไมโกง) 

ฝกอบรมใหความรูแกเด็ก
และเยาวชนในตําบล 

15,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

11 โครงการสรางภมูิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชน 
(กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

ฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในตําบล 

15,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

12 โครงการปลูกฝงวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน             
สวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

อบรมใหความรูแก
ประชาชน 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 

70,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

2 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต สรงนํ้าพระ รดนํ้า
ดําหัวผูสูงอาย ุ

จัดงานประเพณสีงกรานต 
สรงนํ้าพระ รดนํ้าดําหัว         
ผูสูงอาย ุ

50,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจดัริ้วขบวนถวาย
ดอกบัวงานนมัสการหลวง
พอเพชรพระอารามหลวง
และงานกาชาดพิจิตร 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
งานนมัสการหลวงพอเพชร
พระอารามหลวงและงาน
กาชาดพิจิตร 

10,000 จังหวัด
พิจิตร 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

จัดฝกอบรมใหความรู 15,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวและบริการ 
กิจกรรม ประเพณีแขงขัน
เรือยาวจังหวัดพิจติร ชิงถวย                                 
พระราชทานพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร 

10,000 จังหวัด
พิจิตร 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร   
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี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
พนักงานจางของ อบต. 

จัดอบรมผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางและพนักงาน
จาง 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

3 โครงการฝกอบรมและ 
ศึกษาดูงาน 

จัดอบรมสัมมนาใหความรู 
แกผูบริหาร สมาชิกสภา 
เจาหนาท่ีของ อบต. และ
ผูนําชุมชน/หมูบาน 

50,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

4 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 

จัดทําแผนพับ เอกสารตางๆ 
การจัดทําปายปดประกาศ
ขอมูลขาวสาร 

20,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั     
 

   
 

   
 

  

5 โครงการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เปนคาใชจายใหกับสถาบัน
ท่ีเขามาสํารวจ                  
ความพึงพอใจใหกับ อบต. 

18,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร   
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 อุดหนุนการดําเนินงานของ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณให 
อบต.ไผขวาง 

7,000 อบต. 
ไผขวาง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ   
        แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา
อาหารเสริม (นม) 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ใหกับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลปากทาง  โรงเรียน 
วัดราชชางขวัญและ
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 

231,865 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
โรงเรียน 

วัดราชชาง
ขวัญและ
โรงเรียน  

วัดยางคอย
เกลือ  

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

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

354,420 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต. 

ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งสภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลปากทาง 

อบรมใหความรูแกสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชน 

10,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 



แบบ  ผด. ๒ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๒๓ 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่  5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ   
        แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 ิ 50,000 อบต. 
ปากทาง 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการอุดหนุนกีฬากลุม
โรงเรียนปามะคาบปากทาง 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียน 

35,000 โรงเรียน กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียน 

60,000 โรงเรียน กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการจางครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

จางครูสอนภาษาอังกฤษ 360,000 โรงเรียน 
วัดราชชาง
ขวัญและ
โรงเรียน 

วัดยางคอย
เกลือ 

กอง
การศึกษา 

    
 

   
 

   
 

  

8 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
ปากทาง 

จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน สังกัด 
สพฐ. ในเขตองคการบรหิาร
สวนตําบลปากทาง 

315,000 โรงเรียน 
วัดราชชาง
ขวัญและ
โรงเรียน 

วัดยางคอย
เกลือ 

กอง 
การศึกษา 

            

 



แผนการดาํเนนิงาน  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  หนา้ ๒๕ 
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

 

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน 
จํานวนครุภัณฑ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
ครุภัณฑท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 14.28 42,840 6.98 อบต.ปากทาง 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 14.28 26,000 4.23 อบต.ปากทาง 

รวม 2 28.56 68,840 11.21  

2. ประเภทครุภัณฑกอสราง 

๒.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14.28 16,000 2.61 อบต.ปากทาง 

รวม 1 14.28 16,000 2.61  

3. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

๓.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14.28 58,500 9.53 อบต.ปากทาง 

รวม 1 14.28 58,500 9.53  

4. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 14.28 455,300 74.15 อบต.ปากทาง 

รวม 1 14.28 455,300 74.15  

5. ประเภทครุภัณฑโรงงาน      

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14.28 6,900 1.12 อบต.ปากทาง 

รวม 1 14.28 6,900 1.12  

 
 



แผนการดาํเนนิงาน  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  หนา้ ๒๕ 
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

 

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน 
จํานวนครุภัณฑ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
ครุภัณฑท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

6. ประเภทครุภัณฑสํารวจ 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14.28 8,500 1.38 อบต.ปากทาง 

รวม 1 14.28 8,500 1.38  

รวมท้ังหมด 7 100.00 614,040 100.00  

 
 



แบบ  ผด. ๒/๑ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๓๒ 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

๑.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
     ๑.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 โตะประชุม โตะประชุม โดยแยกเปน 
   -  โตะครึ่งวงกลม  ขนาด

กวาง  120 x 60 x 75  

เซนติเมตร  จํานวน  4  ตัว 

   -  โตะ  ขนาด  120 x 

60 x 75  เซนติเมตร  

จํานวน  2  ตัว   

   -  โตะ  ขนาด  150 x 

60 x 75  เซนติเมตร  

จํานวน  8  ตัว 

42,840 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒/๑ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๓๒ 
 

 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

๑.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
     ๑.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 ตูยามสําเร็จรูป ตูยามสําเร็จรูป  จนาด 
150x150x210 
เซนติเมตร 

26,000 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒/๑ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๓๒ 
 

 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ประเภทครุภัณฑกอสราง 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 สวานโรตารี ่ สวานโรตารี่ ระบบ SDS 
plus จํานวน 1 ตัว 

16,000 อบต. 
ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒/๑ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๓๒ 
 

 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 
กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง 

58,500 อบต. 
ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒/๑ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๓๒ 
 

 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 กลองวงจรปด กลองวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงท่ี สําหรบั
ติดตั้งภายนอกอาคารพรอม
อุปกรณตดิตั้ง 

455,300 อบต. 
ปากทาง 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒/๑ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๓๒ 
 

 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ประเภทครุภัณฑโรงงาน 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 เลื่อยวงเดือนไฟฟา เลื่อยวงเดือนไฟฟา                     
แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง 

6,900 อบต. 
ปากทาง 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ผด. ๒/๑ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนา้ ๓๒ 
 

 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

ประเภทครุภัณฑสํารวจ 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

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 บันไดพาดเลื่อน บันไดพาดเลื่อน ขนาด 
20+20 ฟุต จํานวน 1 อัน 

8,500 อบต. 
ปากทาง 

กองชาง             
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