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ค าน า 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผน งานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

   

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกและผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก    
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แบบ ผด. ๐๑ 



  

 
 

ส่วนที่   ๑   
 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
  ๑. บทน า 
   ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน 
  ๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
  ๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี ๑ 
 
 

 
 

๑.  บทน า 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ 
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒ “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิน่”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ                 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4          
มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น 

 
 

บบบทน าทน าทน า   



๓.  ขั้นตอนการ... 
-๒- 

 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ

เป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
 
 

 
 
 
 
 

 
 ขั้นตอนการจัดท า... 

แบบ ผด. ๐๑ 



 
-๓- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก   
             ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  



๔.  ประโยชน์... 
-๔- 
 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมา

ขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



 

 
 

ส่วนที่  ๒   
 

    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
  ๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑) 
 ๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัด สระแก้ว  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หน่วยงาน 

ที่
ด าเนินการ 

ของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

รับผิดชอบ
หลัก 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทนุ พฒันาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   
   เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว           
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาตร์ที่ 1 พัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน       
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานผังเมือง           
แผนงานเคหะและชุมชน 

34 
               

30.09  
               

6,906,200  
                  

10.27  
กองช่าง  

รวม 
34 30.09 

              
6,906,200  

                 
10.27  

  

 
 
 
 
 
 
 

     



ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หน่วยงาน 

ที่
ด าเนินการ 

ของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

รับผิดชอบ
หลัก 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบ
อาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ด ี           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสขุภาพดี รายไดด้ี 
และสิ่งแวดล้อมด ี           

ยุทธศาสตร์ที ่2 ควบคู่คุณภาพชีวติที่ด ี           

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        

ส านักปลดั/
กอง

การศึกษา 
  
  
  

   2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
19 16.81 

               
3,005,000  

                    
4.47  

   2.2  แผนงานสร้างความเขม็แข็ง 
18 15.93 

               
3,120,000  

                    
4.64  

   2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.88 
                    

50,000  
                    

0.07  

   2.4 แผนงานงบกลาง 
8 7.08 

              
19,627,780  

                  
29.18  

  

   2.5 แผนงานการบริหารทั่วไป 
6 5.31 

               
9,417,740  

                  
14.00  

  

   2.6 แผนงานสาธารณสุข 
17 15.04 

                  
519,000  

                    
0.77  

  

รวม 
69 61.06 

            
35,739,520  

                 
53.14  

  



ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หน่วยงาน 

ที่
ด าเนินการ 

ของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

รับผิดชอบ
หลัก 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสขุภาพดี รายไดด้ี และสิ่งแวดล้อมดี     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยไดม้าตรฐาน         

แผนงานการเกษตร 1 0.88 
                  

100,000  
                    

0.15  
ส านักปลัด 

รวม 
1 0.88 

                 
100,000  

                   
0.15  

  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
   เชิงนิเวศน์และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด 
และปลอดภัย รวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์           

แนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว 
0 0.00                           -    

                       
-    

- 

            
รวม 

0 0.00 
                          
-    

                       
-    

- 

 
 
 
 

     



ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หน่วยงาน 

ที่
ด าเนินการ 

ของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

รับผิดชอบ
หลัก 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบ
อาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ด ี           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสขุภาพดี รายไดด้ี 
และสิ่งแวดล้อมด ี           

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ           

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 7.96 
              

24,511,280  
                  

36.44  

ส านักปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง/
กองการศกึษา 

รวม 
9 7.96 

            
24,511,280  

                 
36.44  

  

รวมทั้งสิ้น (โครงการ) 113 100.00 
            

67,257,000  
100   

 
 
 
 
 
 



 

                                   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัด สระแก้ว 

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

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที ่4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
              ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผังเมือง 

               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

               
ล า 

ดับที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564             

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  ด าเนินกา
ร 

รับผิดชอ
บหลัก 

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 

โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 

ค่าปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน 450,000.00 

หมู่ 1 - 
15 

กอง
ช่าง 

    

 

  

 

                  

2 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ที ่ 1  บ้านป่าระก า 

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้นในส่วนท่ีเป็น
หลุมเป็นบ่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมเกลีย่แต่งผิวจราจรให้เรยีบ 

77,000.00 

หมู่ 1 
กอง
ช่าง 

    

 

         

3 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ที ่ 10  บ้านท่ากะบาก 

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้นในส่วนท่ีเป็น
หลุมเป็นบ่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมเกลีย่แต่งผิวจราจรให้เรยีบ 

63,000.00 

หมู่ 10 
กอง
ช่าง 

    

 

         



4 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ที ่ 11  บ้านน้อย 

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้นในส่วนท่ีเป็น
หลุมเป็นบ่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,335 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลีย่แต่งผิวจราจรให้
เรียบ 

334,000.00 

หมู่ 11 
กอง
ช่าง 

    

 

         

5 

โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ 
หมู่ที ่ 6  บ้านคลองศรีเมือง 

ก่อสร้างบ้านเทิดไท้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร  

200,000.00 

หมู่ที่ 6 
กอง
ช่าง 

    

 

         

6 
โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์ หมู่ที ่ 14  
บ้านน้ าล้อม 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 14 บ้านน้ า
ล้อม  ขนาด  กว้าง 10.00  เมตร  ยาว  18.00
   เมตร  ตามแบบรายละเอยีดที่ก าหนด  

440,000.00 
หมู่ที่ 
14 

กอง
ช่าง 

    

 

         

7 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์ หมู่ที ่ 9  
บ้านคลองปลาโด 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 9 บ้านคลอง
ปลา
โด  ขนาด  กว้าง 10.00  เมตร  ยาว  18.00  
 เมตร  ตามแบบรายละเอียดที่ก าหนด  

440,000.00 

หมู่ 9 
กอง
ช่าง 

    

 

         

8 

โครงการปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน  หมู่ที ่ 8  บ้าน
คลองผักขม 

ปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม 
กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 

220,000.00 หมู่ 8 กอง
ช่าง 

    
 

         

9 
โครงการก่อสร้างถังกรองสนิม
เหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านป่าระก า 

รก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านป่า
ระก า 

180,000.00 หมู่ 1 กอง
ช่าง 

    
 

         

10 

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่ากะบาก 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากะบาก ยาว 
141 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

195,000.00 หมู่ 10 กอง
ช่าง 

    
 

         



11 

โครงการก่อสร้างเสาหอ
กระจายข่าว  หมู่ที ่ 15  
บ้านปางสีดา 

ก่อสร้างเสาหอกระจายข่าว  หมู่ที ่ 15  บ้านปาง
สีดา สูง 12 เมตร 

20,000.00 หมู่ 15 กอง
ช่าง 

    
 

         

12 
โครงการขยายเขตประปา  
หมู่ที ่ 1  บ้านป่าระก า 

ขยายเขตประปา  หมู่ที ่ 1  บ้านป่าระก า ขนาด 
2 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 450เมตร 

29,700.00 หมู่ 1 กอง
ช่าง 

    
 

         

13 
โครงการขยายเขตประปา  
หมู่ที ่ 10  บ้านท่ากะบาก 

ขยายเขตประปา  หมู่ที ่ 10  บ้านท่ากะบาก 
ขนาด 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 2,000 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

132,000.00 หมู่ 10 กอง
ช่าง 

    
 

         

14 
โครงการขยายเขตประปา  
หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย 

ขยายเขตประปา  หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย  ท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ช้ัน 8.5 
ยาว 1,000 เมตร  

70,000.00 หมู่ 5 กอง
ช่าง 

              

15 
โครงการขยายเขตเสียงตาม
สาย  หมู่ที ่ 12  บ้านกิโล
สาม 

ขยายเขตเสียงตามสาย  หมู่ที ่ 12  บ้านกิโลสาม 98,000.00 หมู่ 12 กอง
ช่าง 

    
 

         

16 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย 
ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาตร
น้ าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

200,000.00 หมู่ 5 กอง
ช่าง 

    
 

         

17 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 7  บ้านคลองน้ าเขียว 

ขุขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที ่7  บ้านคลองน้ าเขียว 
ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปริมาตร
น้ าไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

200,000.00 หมู่ 7 กอง
ช่าง 

    
 

         

18 
โครงการติดตั้งระบบประปา
ขนาดเล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านป่า
ระก า 

ติดตั้งระบบประปาขนาดเล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านป่า
ระก า 

120,000.00 หมู่ 1 กอง
ช่าง 

    
 

         



19 
โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย  
หมู่ที ่ 8  บ้านคลองผักขม 

ติดตั้งเสียงไร้สาย  หมู่ที ่ 8  บ้านคลองผัก
ขม  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  

200,000.00 
หมู่ 8 

กอง
ช่าง 

    

 

         

20 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย N 
13.9630 E102.2456 
หมู่ที่ 10  บ้านท่ากะบาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที ่ 10  บ้านท่ากะบาก   ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  32 เมตร  หนา  0.1
5   เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยวา่ 128  ตาราง
เมตร 

70,400.00 

หมู่ 10 
กอง
ช่าง 

    

 

         

21 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ  
13.9110 N102.1034 E  
ถึงจุดสิ้นสดุโครงการ  
13.9109 N102.1039E   
หมู่ที่ 4  บ้านหนองเตียน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 4 บ้าน
หนองเตียน ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 108 
เมตร  หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
ว่า 432  ตารางเมตร 

237,600.00 หมู่ 4 กอง
ช่าง 

    
 

         

22 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ  
13.9620  N.102.951E   
ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ  
13.9059  N.102.0943E  
หมู่ที่ 4  บ้านหนองเตียน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 4 บ้าน
หนองเตียน ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 97 
เมตร  หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
ว่า 388  ตารางเมตร 

213,400.00 หมู่ 4 กอง
ช่าง 

    
 

         



23 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จดุเริม่ต้นโครงการ  
13.9745 N 102.2015 E  
ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ 
13.9749 N749 
N102.2095E  หมู่ที่ 7  
บ้านคลองน้ าเขียว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 7  บ้าน
คลองน้ าเขียว  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 50  เมตร  หนา  0.1
5   เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยวา่ 200  ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย 

110,000.00 หมู่ 7 กอง
ช่าง 

     

  

 

                  

24 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ  
N.13.9446 E102.1387   
ถึงจุดสิ้นสดุโครงการ 
N.13.9435E102.1380   
หมู่ที่ 6  บ้านคลองศรเีมือง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 6  บ้าน
คลองศรีเมือง  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  135 เมตร  หนา  0.
15   เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยว่า 405  ตาราง
เมตร       พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  

220,000.00 หมู่ 6 กอง
ช่าง 

    
 

         

25 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ 
13.9415 N 102.1928  
ถึงจุดสิ้นสดุโครงการ  
13.9420  N102.1923   
หมู่ที่ 5  บ้านคลองหอย  ( 
กลุ่มบ้านป่าตาล) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 5  บ้าน
คลองหอย  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  70  เมตร  หนา  0.1
5   เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยวา่ 280  ตาราง
เมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

154,000.00 หมู่ 5 กอง
ช่าง 

     

  

 

                  



26 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ 
19.9151 N102.1337 E  
ถึงจุดสิ้นสดุโครงการ 
13.9138 N102.1334 E 
หมู่ที่ 12  บ้านกิโลสาม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที ่ 12  บ้านกิโลสาม ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  150 เมตร  หนา  0.
15   เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยว่า 600  ตาราง
เมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

330,000.00 หมู่ 12 กอง
ช่าง 

    
 

         

27 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ N  
13.9586 E 102.2424   
หมู่ที่ 10  บ้านท่ากะบาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 10 บ้าน
ท่ากะบาก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 5 
เมตร  หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
ว่า 20 ตารางเมตร    พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

11,000.00 หมู่ 10 กอง
ช่าง 

    
 

         

28 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ 
N.13.9062 E.102.1035   
ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ 
N.13.19174  
E.102.1044   หมู่ที่ 2  
บ้านหอย   (กลุ่มตะวันออก
วัด) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 2 บ้าน
หอย ขนาดกว้าง 3.50  เมตร  ยาว 100 
เมตร  หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
ว่า 350ตารางเมตร    พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

192,500.00 หมู่ 2 กอง
ช่าง 

    
 

         



29 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ 
N.13.9163      
E.102.0953   ถึง 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
N.13.1933  
E.102.0958  หมู่ที่ 2  
บ้านหอย  (กลุ่มบ้านฝั่งคลอง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 2 บ้าน
หอย ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 113 
เมตร  หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
ว่า 452ตารางเมตร    พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

248,600.00 หมู่ 2 กอง
ช่าง 

              

30 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ 
N13.9000 E 102.1014   
ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ  
N13.9001  E 102.1031   
หมู่ที่ 13  บ้านเนินไฮ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 13 บ้าน 
เนินไฮ ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 200 
เมตร  หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
ว่า 800 ตารางเมตร    พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

440,000.00 หมู่ 13 กอง
ช่าง 

    
 

 

 

      

 

31 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จุดเริม่ต้นโครงการ 
N13.9630 E102.2456  
ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ  
13.9686 N 102.2095 E   
หมู่ที่ 7  บ้านคลองน้ าเขียว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่ 7 บ้าน
คลองน้ าเขียว  ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 50 
เมตร  หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
ว่า 200 ตารางเมตร    พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

110,000.00 หมู่ 7 กอง
ช่าง 

    
 

 

 

       

32 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนก
รีต   หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งแฝก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต   หมู่ที่ 
3  บ้านทุ่งแฝก  ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 10 
เมตร  หนา  0.15   เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
ว่า 200 ตารางเมตร    พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

410,000.00 หมู่ 3 กอง
ช่าง 

    
 

 

 

       



33 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตอเนกประสงค์
บริเวณ N 13.9647E  
102.2054 หมู่ที ่ 15 บ้าน
ปางสีดา 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 
บ้านปางสีดา มีพื้นท่ีไม่น้อยว่า 1,000 ตาราง
เมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   

390,000.00 หมู่ 15 กอง
ช่าง 

    
 

 

 

       

34 
โครงการจดัซื้อเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 11 
บ้านน้อย  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 11 บ้านน้อย จ านวน 7 ชุด 

100,000.00 หมู่ 11 กอง
ช่าง 

      

  

                

 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตทีด่ี 

            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสขุภาพดี 
รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมด ี

              
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ควบคู่คุณภาพชีวติที่ด ี

                2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
               ล า 

ดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 

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 

โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
มหิศรภูมิพลราชวารางกูร  กิตสิรสิม
บูรณอดลุยเดช  สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวิ
ชรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพล
ราชวารางกูร  กิตสิริสมบูรณอดลุยเดช  
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถ
บพิตร  พระวิชรเกล้าเจา้อยู่หัว 

       30,000  อบต.    
ท่าแยก 

ส านักปลัด 

 
  

 

        

2 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระราชินีนาถ 

เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าจ้างเหมา
อ่ืน ๆ        30,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

      

  

                

3 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวนั
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการจัด
งานวนัเด็ก
แห่งชาต ิ ประจ าป ี 2564 

     150,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

      

  

                

4 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนต าบลท่าแยก  
โครงการจัดค่ายลูกเสือ  เนตรนาร ี    
ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัด
ค่ายลูกเสือ  เนตรนาร ี ยุวกาชาด
และบ าเพ็ญประโยชน ์         75,000  อบต.    

ท่าแยก 
ส านักปลัด 

 

      

  

                



5 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรยีนในต าบลท่าแยก
โครงการพัฒนาคณุธรรมและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียนโรงเรยีน
เครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ปางสีดา 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มโรงเรยีนในต าบลท่า
แยกโครงการพัฒนาคณุธรรมและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียนโรงเรยีน
เครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษา         
ปางสีดา 

     150,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

    

  

                  

6 

อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลท่า
แยกโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรกลุม่สตรีต าบลท่าแยก 

เพือ่อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลท่า
แยกโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
กลุ่มสตรตี าบลท่าแยก        300,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        

7 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอเมืองสระแก้ว  
โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาจังหวัดสระแก้ว 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอเมืองสระแก้ว
โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา
จังหวัดสระแก้ว        30,000  อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

8 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ในต าบลท่าแยก 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีใน
ต าบลท่าแยก      235,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

9 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมูท่ี่  
10  โครงการบุญผเหวดเทศน์
มหาชาติหมู่ที ่ 10  บ้านท่ากะบาก 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที ่10  โครงการบุญเหวดเทศน์
มหาชาต ิหมู่ที ่ 10บ้านท่ากะบาก      100,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

10 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนฟุตซอล
ต าบลท่าแยก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนฟุตซอลต าบลท่า
แยก ประจ าป ี 2564   

     100,000  อบต.  
ท่าแยก 

กอง
การศึกษา 

 

                        



11 

โครงการการแข่งขันข้าหลวงเกมส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาข้าหลวง
เกมส ์ ประจ าป ี 2564  

     460,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

    

  

                  

12 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนใตต าบล
ท่าแยก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนในต าบลท่า
แยก ประจ าป ี 2564  

     200,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

13 
โครงการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

แข่งขันกีฬาวันท้องถิ่น
ไทย  ประจ าป ี 2564  

       50,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

14 

โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าป ี 2564 

     400,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

15 
โครงการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ฝึกซ้อมกีฬา  ประจ าป ี 2564        70,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

16 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรยีนต าบลท่าแยก  
โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนในพื้นที่
ต าบลท่าแยก 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรยีนต าบลท่า
แยก  โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนใน
พื้นที่ต าบลท่าแยก        125,000  อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

17 

โครงการสืบสานวัฒธนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นแห่พระพุทธรูป  เจ้าพ่อหนอง
เตียน  และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุต าบล
ท่าแยก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันสืบสานวัฒนธรรมประเพณแีห่
พระพุทธรูป  เจ้าพ่อหนองเตียน  และ
รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุต าบลท่า
แยก  ประจ าป ี 2564  

     200,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        



18 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณลีอย
กระทง  ประจ าป ี 2564       200,000  อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

      

  

                

19 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมมวยไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมมวย
ไทย ประจ าป ี 2564  

     100,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

      

  

                

 
 
 
 
 
 

 



2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  ด าเนินการ 
รับผิดชอบ

หลัก 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 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษี 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ีภาษี  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัท าแผนที่ภาษี  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   

     
100,000  

อบต.   
ท่าแยก 

 

กองคลัง 

 

    

  

                  
2 โครงการฝึกอบรมและเตรยีม

ความพร้อมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนต าบลท่าแยก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมและเตรียม
ความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลท่า
แยกมาแล้ว  เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ  ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ตามความ
จ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม  ฯลฯ 

     
350,000  

อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

อาสาสมัครไฟป่า 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครไฟป่าให้
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตามความ
จ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   ฯลฯ  

       
30,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        



4 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวันหยุด  (ปีใหม่/
สงกรานต์ ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบตัิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล (ปีใหม่/สงกรานต์)   ตามนโยบายของรัฐใน
การเฝา้ระวังป้องกันการเกดิอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ  อ านวยความสะดวกผู้สัญจรไปมาโดย
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เหมาะสม  โดยเป็น
ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์ การจัดท าป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามความจ าเป็น   

     
440,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

    

  

                  
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ด้อยโอกาส 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ด้อยโอกาส  ฝึกอบรมมาแล้ว  เพื่อให้เกิด
ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบตัิงานร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   

       
50,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        
6 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง

จังหวัดสระแก้ว  โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดสระแก้ว 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดสระแก้ว  

       
50,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        
7 อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอเมือง

สระแก้ว  โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอเมืองสระแก้ว  โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ          

25,000  
อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

                         



8 โครงการแนวทางการ
ด าเนินการป้องกันการเสยีชีวิต
จากการจมน้ าในเด็กอาย ุ0-
15  ปี 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแนวทางการ
ด าเนินการป้องกันการเสยีชีวิตจากการจมน้ าในเด็ก
เล็ก  0-15 ปี ให้กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความ
เข้าใจ  ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
อื่น ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

       
30,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

    

  

                  
9 โครงการปกป้องสถาบันส าคญั

ของชาติ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติให้กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ  ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ตาม
ความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   

       
30,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        
10 โครงการประชาคมเพื่อ

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพื่อ
ด าเนินการจัดแผนพัฒนาต าบลใหก้ลุ่มเป้าหมาย  เพือ่ให้
ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบตัิงานร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

       
75,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        



11 โครงการฝึกอบรมคดัแยกขยะ
จากต้นทาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ
จากต้นทางให้กลุ่มเปา้หมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความ
เข้าใจ  ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
อื่น ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

     
100,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

    

  

                  
12 โครงการฝึกอบรมและรณรงค์

ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและรณรงค์
ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ให้กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้
ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบตัิงานร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

       
40,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        
13 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญา

ท้องถิ่นชาวต าบลท่าแยก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมภูมิปญัญา
ท้องถิ่นชาวต าบลท่าแยกให้กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้
ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบตัิงานร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   

       
50,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        



14 โครงการอบรมประชาธิปไตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมประชาธิปไตย
ให้กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตามความ
จ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   

       
30,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

    

  

                  
15 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลูกเสือชาวบ้านให้

กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตามความ
จ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   

       
50,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        
16 โครงการคณุธรรมจริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุณธรรม

จริยธรรม เพื่อให้ความรู ้ ความเขา้ใจ  ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตามความ
จ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   

       
20,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        
17 โครงการพัฒนาองค์กรของ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง และผูส้ังเกตุการณ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาองค์กรของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผูส้ังเกตุการณ ์

     
650,000  

อบต.    
ท่าแยก 

ส านัก
ปลัด 

 

                        



18 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ทั่วไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ทั่วไป 

  
1,000,000  

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

      

  

                

 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  ด าเนินการ 

รับผิดชอบ
หลัก 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 

โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทาง
ท้องถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางท้องถนนให้
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตามความ
จ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   ฯลฯ  

       
50,000  

อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

      

  

                

 
 
 



 
2.4 แผนงานงบกลาง 
ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  ด าเนินการ 

รับผิดชอบ
หลัก 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 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายค่าสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง  ครูผู้ดูแลเด็ก  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แยก    

255,040 

อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด กอง
คลัง กอง
ช่างกอง

การศึกษา 
 

    

  

                  

2 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายค่าสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจ้าง  ครู
ผู้ดูแลเด็ก   

10,000 

อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด กอง
คลัง กอง
ช่างกอง

การศึกษา 
 

                        

3 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการสนับสนุนการ

สร้างหลักประกันสุขภาพรายได้แก่ผู้สูงอาย ุ โดยผูสู้งอายุท่ี
มสิทธิได้รับเบีย้ยังชีพ   

13,502,400 
อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        

4 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่พิการหรอืทุพพลภาพ  โดยผู้
พิการหรือทุพพลภาพ  ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ  คน
ละ  800.-  บาท /คน/เดือน 

4,771,200 

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        



5 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แกผู่้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรองและท า
การวินิจฉัยแล้ว และมคีวามเป็นอยู่ยากจน  หรือทอดทิ้ง
ขาดผู้อุปการะดูแล  ไมส่ามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได ้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนละ  500.-
  บาท/คน/เดือน  

144,000 

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

    

  

                  

6 

ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน  เร่งด่วน  ที่มีสา
ธารณภัยขึ้นและเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนร่วม  และการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนกรณเีกิดโรคระบาดที่เกดิขึ้นในสัตว์หรือเกิดขึ้น
ในคน  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิง่สาธารณประโยชน ์ ซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากภยัธรรมชาติและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

400,000 

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        

7 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับต าบลท่าแยก เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพ  อบต.

ท่าแยก (สปสช)  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ( อบต.
ขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่า  40%  ของเงินท่ีได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

247,570 

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        

8 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ท้องถิ่น 1% ของงบประมาณรายจ่ายโดยไมร่วมเงินท่ีมผีู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุนหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถิ่น 

297,570 

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        

 
 
 

                



2.5 แผนงานบริหารทั่วไป 

ล า 
ดับที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  ด าเนินการ 

รับผิดชอบ
หลัก 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 

โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ประจ าป ี 2563  โดย
จ่ายเป็นค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ตามความจ าเป็น 

     
100,000  

อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

      

  

                

2 
อุดหนุนโรงเรียน  โครงการอาหาร
กลางวัน 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรยีน  โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนในพื้นที่
ต าบล จ านวน  9  แห่ง  

  
4,064,000  

อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

      

  

                

3 
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  3  ศูนย์ 
774,200 

อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

4 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา (ค่าจัการเรียนการ
สอน) 

268,600 
อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

5 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารศึกษา (ค่าหนังสือเรยีน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน
,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

178,541 
อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

6 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมิ (นม)  โรงเรียนในพื้นที่ต าบลท่า
แยก  จ านวน  9  แห่ง  และศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน 3  ศูนย ์  

2,387,000 
อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        



2.6 แผนงานสาธารณสุข 

ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

พ.ศ.2562 

 

พ.ศ.2563 
 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  ด าเนินการ 
รับผิดชอบ

หลัก 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 

โครงการสัตว์ คน ปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธานศาสตร์ ดร. สมเดจ็พระ
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ 
อุครราชกุมาร ีกรมศรีสวางวัฒนาวร
ขัตติยราชนาว ี

 เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ
สัตว์ คน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตร์ ดร. สมเดจ็พระนอ้งนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์วลัยลักษณ์ อคุร
ราชกุมารี กรมศรสีวางวัฒนาวรขตัติย
ราชนาวี 

119,000 อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

    

    

                

2 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์  100,000 อบต.   
ท่าแยก 

ส านัก
ปลัด 

 

  
 

    

  

                

3 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1 บ้านป่าระก า 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  บ้านท่ากะบาก  ม.
1 (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช
ประสงค ์(การป้องกันป้องกันรอยโรค
ก่อนเป็นมะเร็งช่องปากใน
ชุมชน))                                      
                                

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        

4 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  บ้านท่ากะบาก  ม.
10 (โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก 0-6 ปี ปีงบประมาณ 
2564 หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะ
บาก)                                         
                             

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        



5 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 11 บ้านน้อย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  บ้านท่ากะบาก  ม.
11 (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช
ประสงค ์(การป้องกันป้องกันรอยโรค
ก่อนเป็นมะเร็งช่องปากใน
ชุมชน))                                      
                                

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

      

  

                

6 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม 

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
บ้านกิโลสาม  โครงการหมู่บา้น
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพลด
โรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิต
สูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  บ้านกิโล
สาม                

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

    

  

                  

7 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ 

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
บ้านเนินไฮ (โครงการ "ชุมชนร่วมใจ ผู้
สูงวัยฟันดี ฒ.ผู้เฒ่ายุคใหม่ใส่ใจสขุภาพ
ช่องปาก ประจ าปีงบประมาณ 2564"
บ้านเนินไฮ) 

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        

8 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 14 บ้านน้ าล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  บ้านน้ าล้อม  ม.14 
(โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช
ประสงค ์(การป้องกันป้องกันรอยโรค
ก่อนเป็นมะเร็งช่องปากใน
ชุมชน))                                      
                                

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

ส านัก
ปลัด 

 

  
 

                      

9 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน  บ้านปางสีดา  ม.15 (โครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 0-6 
ปี ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 15 บ้านปางสี
ดา)                                               

       20,000 อบต.   
ท่าแยก 

ส านัก
ปลัด 

 
 

                      



10 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 2 บ้านหอย 

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
บ้านหอย (โครงการ "ชุมชนร่วมใจ ผู้สูง
วัยฟันดี ฒ.ผู้เฒ่ายคุใหม่ใส่ใจสุขภาพ
ช่องปาก ประจ าปีงบประมาณ 2564"
บ้านหอย) 

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

      

  

                

11 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก 

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
บ้านทุ่งแฝก (โครงการ "ชุมชนร่วมใจ     
ผู้สูงวัยฟันด ีฒ.ผู้เฒ่ายุคใหม่ใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก ประจ าปีงบประมาณ 
2564"บ้านทุ่งแฝก) 

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        

12 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน 

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
บ้านหนองเตียน (โครงการ "ชุมชนร่วม
ใจ    ผู้สูงวัยฟันด ีฒ.ผู้เฒ่ายุคใหมใ่ส่ใจ
สุขภาพช่องปาก ประจ าปีงบประมาณ 
2564"บ้านหนองเตียน) 

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        

13 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองหอย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  บ้านคลองหอย  ม.
5 (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช
ประสงค ์(การป้องกันป้องกันรอยโรค
ก่อนเป็นมะเร็งช่องปากใน
ชุมชน))                                      
                                

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        

14 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองศรีเมือง 

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
บ้านคลองศรีเมือง  โครงการหมูบ่า้น
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพลด
โรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิต
สูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  บ้าน
คลองศรีเมือง           

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

      

  

                



15 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองศรีเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  บ้านคลองน้ า
เขียว ม.7 (โครงการปรบัปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 0-6 ปี 
ปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองน้ า
เขียว)                                         
                             

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

      

  

                

16 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักขม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  บ้านคลองผักขม ม.
8 (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช
ประสงค ์(การป้องกันป้องกันรอยโรค
ก่อนเป็นมะเร็งช่องปากใน
ชุมชน))                                      
                                

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        

17 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาโด 

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
บ้านคลองปลาโด  โครงการหมู่บ้าน
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพลด
โรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิต
สูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  บ้าน
คลองปลาโด               

       20,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        

 
 
 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตทีด่ี 

            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสขุภาพดี 
รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมด ี   

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย    
            3.1 แผนงานการเกษตร  

   
            ล า 

ดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 

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 
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุเกษตร  องค์การ

บริหารส่วนต าบล (กองช่าง) 
20,000 

อบต.    
ท่าแยก 

 

กองช่าง 
 

    

  

                  

2 

อุดหนุนสหกรณ์คลองน้ าเขียว  
โครงการเปลี่ยนชีวิตเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
สมาชิกช้ันน าในโครงการพระราชด าริ
พื้นที่ราบเชิงเขาฯ 

อุดหนุนสหกรณ์คลองน้ าเขียว  โครงการ
เปลี่ยนชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับสมาชิกช้ันน าใน
โครงการพระราชด าริพื้นที่ราบเชิงเขา
ฯ  เป็นเงิน  100,000.-  บาท  เพื่อจ่าย
โครงการเป็นเงินอุดหนุน โครงการเปลี่ยน
ชีวติเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับสมาชิกช้ันน าในโครงการ
พระราชด าริพื้นท่ีราบเชิงเขาฯ  

     100,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

    

  

                  

 
 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตทีด่ี 

            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสขุภาพดี 
รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมด ี

              ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 

               5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                ล า 

ดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  (บาท)  ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 

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 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปการ

บริหารงานบุคคลเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

    3,435,120  
ต าบล  
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 
 

      

  

                

2 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปการ
บริหารงานบุคคลเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

  13,329,760  
ต าบล  
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด/
กองช่าง/

กอง
การศึกษา/
กองคลัง 

 

                        

3 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    1,780,000  
ต าบล  
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด/
กองช่าง/

กอง
การศึกษา/
กองคลัง 

 

                        



4 

ค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิ
ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแยก 

       733,000  
ต าบล  
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด/
กองช่าง/

กอง
การศึกษา/
กองคลัง 

 

      

  

                

5 

ค่าใช้สอย เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปการ
บริหารงานบุคคล เงินโบนัสเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด   

  3,931,399  ต าบล  
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด/
กองช่าง/

กอง
การศึกษา/
กองคลัง 

 

                        

6 

ค่าวัสด ุ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปการ
บริหารงานบุคคล เงินโบนัสเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด   

  1,234,000  ต าบล  
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด/
กองช่าง/

กอง
การศึกษา/
กองคลัง 

 

                        

7 

ค่าสาธารณูปโภค ให้การบริหารงานทั่วไป ค่าไฟฟา้ 
ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ คา่บริการอินเตอร์เน็ต       645,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        



8 

รายจ่ายค่าครุภัณฑ ์ ให้การบริหารงานทั่วไป    ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

     881,400  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด/
กองช่าง/

กอง
การศึกษา/
กองคลัง 

 

      

  

                

9 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง      187,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านักปลัด/
กองช่าง/

กอง
การศึกษา/
กองคลัง 

 

                        

 
 
 
 



 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัด สระแก้ว 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
                1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

               

ล าดับที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงานที ่

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ครุภัณฑ์  (บาท)  ด าเนินการ 
รับผดิชอบ

หลัก 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 
เก้าอ้ีท างาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 

2 ตัวๆละ 2,200 บาท 4,400 
อบต.ท่า

แยก 
ส านักปลดั 

    

 

         

2 

เครื่องโทรสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้อเครื่องโทรสาร 
จ านวน 1 เครื่อง      18,000  

อบต.ท่า
แยก 

ส านักปลดั 

    

 

  
 

  

                

3 

เครื่องปรับอากาศ (แบบตดิผนัง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 
12,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง      17,000  

อบต.ท่า
แยก 

ส านักปลดั 

    

 

  
 

  

                



44 

ตู้บานเลื่อน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้บานเลื่อน แบบ
กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 118X40X87 
ซม. จ านวน 2 ตู้ๆละ 4,800 บาท 

9,600 

อบต.ท่า
แยก 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

  
 

  

                

5 

โต๊ะท างานแบบเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก
พร้อมกระจก ระดับ 3-5 จ านวน 2 ตัวๆ
ละ 8,000 บาท  ขนาด 
W1381XD669XH150 มิลลเิมตร 

16,000 
อบต.ท่า

แยก 
ส านักงาน

ปลัด 
    

 

  
 

                  

6 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
17,000 

อบต.ท่า
แยก 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

  
 

                  

7 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 
อบต.ท่า

แยก 
ส านักงาน

ปลัด 
    

 

  
 

                  

8 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 

2,600 
อบต.ท่า

แยก 
ส านักงาน

ปลัด 
    

 

  
 

                  

9 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
KVA 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 KVA จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 
อบต.ท่า

แยก 
ส านักงาน

ปลัด 
    

 

  
 

                  
 
 
 

   

  

            



1.2 แผนงานบริหารงานคลัง  

               
ล า ดับ

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงานที ่ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ครุภัณฑ์  (บาท)  ด าเนินการ 
รับผดิชอบ

หลัก 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 
ตู้บานเลื่อน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้บานเลื่อน แบบ

กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 118X40X87 
ซม. จ านวน 1 ตู้ๆละ 4,800 บาท 

4,800 
อบต.ท่า

แยก 
กองคลัง 

    

 

         

2 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง        2,600  

อบต.ท่า
แยก 

กองคลัง 

    

 

  

 

                  

 
  

   
            1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

               
ล า ดับ

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงานที ่ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ครุภัณฑ์ 
 (บาท)  ด าเนินการ 

รับผดิชอบ
หลัก 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 
โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลัง
กาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องออกก าลังกาย

กลางแจ้ง หมู่ที่ 11 จ านวน 7 ชุด 
100,000 

อบต.ท่า
แยก 

กองช่าง 
    

 

  
 

                  

 
 

  



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 

เร่ือง การใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
***************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๖  (๒)   

 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และสามารถน าแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  จึงประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(รายละเอียดตามแบบผด.๐๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก หมู่ที่ ๔  
ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  โทรศัพท์ 037 – 244506, 037 – 244507    
      

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

      
   (นายชูชาติ  ดัดงาม) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 
 
 
 
 

 


