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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. ๒๕๖5  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกและ               
ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              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
ผู้บริหารท้องถิ่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ                 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5         
มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก   
มากขึ้น 

 
 

บทน ำบทน ำบทน ำ   



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. ๒๕๖5  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. ๒๕๖5   

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  



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 าเนินงาน           

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



 

 
 

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 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

รับผิดชอบ
หลัก 

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

27 
               

30.68  
               6,376,300  

                    
9.33  

กองช่าง  

รวม 
27 30.68               6,376,300  

                   
9.33  

  

            
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ด ี           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชน
เป็นคนดี มสีุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมด ี
 
 
 
 

          



ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

รับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ควบคู่คุณภาพชีวติที่ด ี           

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         ส านักปลดั/กอง
การศึกษา 

   2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
16 18.18                2,155,000  

                    
3.15  

  

   2.2  แผนงานสร้างความเขม็แข็ง 
18 20.45                   255,500  

                    
0.37  

  

   2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.14                     50,000  
                    

0.07  
  

   2.4 แผนงานงบกลาง 
8 9.09               21,070,800  

                  
30.84  

  

   2.5 แผนงานการบริหารทั่วไป 
6 6.82               10,139,795  

                  
14.84  

  

   2.6 แผนงานสาธารณสุข 
3 3.41                   571,200  

                    
0.84  

  

รวม 
52 59.09             34,242,295  

                 
50.13  

  

            
 

     
 
      



            

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

รับผิดชอบ
หลัก 

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

แผนงานการเษตร 1 1.14                     50,000  
                    

0.07  
ส านักปลัด 

รวม 
1 1.14                   50,000  

                   
0.07  

  

 
     

 
     

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

รับผิดชอบ
หลัก 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
   เชิงนิเวศน์และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
 
 

          



ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

รับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์           

แนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว 
0 0.00                           -    

                       
-    

- 

            

รวม 
0 0.00                           -    

                       
-    

- 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ดี           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชน
เป็นคนดี มสีุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมด ี           

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ           

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 9.09               26,863,420  
                  

39.32  

ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง/
กองการศึกษา 

รวม 
8 9.09             27,645,020  

                 
39.32  

  

รวมทั้งสิ้น (โครงการ) 88 100.00             68,313,615  100   

 
     

 
 



- 11 - 
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.2564 พ.ศ.2565 
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
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตาม
โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ        30,000  อบต.    

ท่าแยก 
ส านักปลัด 

 

2 

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชิน ี

เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระราชิน ี จ่ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 

       30,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

  

  

                    

3 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ         150,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

กองการศึกษา 

 

                        

4 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนต าบลท่า
แยก  โครงการจัดค่ายลูกเสือ  
เนตรนาร ี    ยุวกาชาด  และผู้
บ าเพ็ญประโยชน ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดค่าย
ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดและบ าเพ็ญ
ประโยชน ์         75,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        



5 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรยีนในต าบลท่า
แยกโครงการพัฒนาคณุธรรม
และยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียน
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปางสีดา 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มโรงเรยีนในต าบลท่าแยก
โครงการพัฒนาคณุธรรมและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ินักเรยีนโรงเรียนเครือขา่ยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา         ปางสีดา      150,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

  

  

                    

6 

อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลท่า
แยกโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรกลุม่สตรีต าบลท่าแยก 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลท่าแยก
โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรกลุ่มสตรี
ต าบลท่าแยก        200,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        

7 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอเมือง
สระแก้ว  โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาจังหวัด
สระแก้ว 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอเมืองสระแก้ว
โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา
จังหวัดสระแก้ว        40,000  อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

8 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีในต าบลท่าแยก 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีในต าบลท่าแยก 

     235,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

9 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่  10  โครงการบุญผเหวด
เทศน์มหาชาติหมู่ที่  10  บ้าน
ท่ากะบาก 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที ่10  โครงการบุญเหวดเทศนม์หาชาติ หมู่
ที ่ 10บ้านท่ากะบาก      100,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

10 

โครงการแข่งขันกีฬา "ท่าแยก
เกมส"์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน
กีฬา "ท่าแยกเกมส"์      200,000  อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        



11 
โครงการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน
กีฬาวันท้องถิ่นไทย  ประจ าป ี 2564         50,000  อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

  

  

                    

12 

โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       400,000  อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

13 
โครงการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อม

กีฬา          70,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

14 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรยีนต าบลท่า
แยก  โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลท่าแยก 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรยีนต าบลท่า
แยก  โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนในพ้ืนท่ี
ต าบลท่าแยก        125,000  อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

15 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง   

     200,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

16 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมมวย
ไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมมวยไทย       100,000  อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

 
 

 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
              ล า 

ดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 



ที ่ 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 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษี 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ีภาษี  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัท าแผนท่ี
ภาษี  ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

     100,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

กองคลัง 

 

   

  

                
 โครงการฝึกอบรมและเตรยีม

ความพร้อมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนต าบลท่าแยก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ
ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลท่าแยก
มาแล้ว  เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ  ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรการฝึกอบรม  ฯลฯ 

     300,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

อาสาสมัครไฟปุา 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อาสาสมัครไฟปุาให้กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อให้
ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตาม
ความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท า
เอกสารวชิาการ  ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์ และค่า
จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   ฯลฯ  

       50,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        



4 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวันหยุด  (ปีใหม่/
สงกรานต์ ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่/
สงกรานต์)   ตามนโยบายของรัฐในการเฝาู
ระวังปูองกันการเกิดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ  อ านวยความสะดวกผู้
สัญจรไปมาโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ  ที่เหมาะสม  โดยเป็นค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ การจัดท าปูายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามความ
จ าเป็น   

     200,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

    

  

                  
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ด้อยโอกาส 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูด้้อยโอกาส  ฝึกอบรม
มาแล้ว  เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ  ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรการฝึกอบรม   

       50,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        
6 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด

สระแก้ว  โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
สระแก้ว 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด
สระแก้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิจังหวัด
สระแก้ว  

       50,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        
7 อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอเมือง

สระแก้ว  โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอเมือง
สระแก้ว  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ   

       25,000  อบต.    
ท่าแยก 

ส านักปลัด 

 

                        



8 โครงการแนวทางการด าเนินการ
ปูองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าในเด็กอาย ุ0-15  ปี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแนว
ทางการด าเนินการปูองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ าในเด็กเล็ก  0-15 ปี ให้
กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความ
เข้าใจ  ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรการฝึกอบรม 

       30,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

    

  

                  
9 โครงการปกปูองสถาบันส าคญั

ของชาติ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกปูอง
สถาบันของชาติให้กลุ่มเปาูหมาย  เพื่อให้
ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตาม
ความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท า
เอกสารวิชาการ  ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์ และค่า
จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝกึอบรม   

       30,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        
10 โครงการจดัท าแผนพัฒนาต าบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ประชาคมเพื่อด าเนินการจัดแผนพัฒนา
ต าบลให้กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อให้
ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตาม
ความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท า
เอกสารวิชาการ  ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์ ฯลฯ 

       30,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        



11 โครงการฝึกอบรมคดัแยกขยะ
จากต้นทาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
คัดแยกขยะจากต้นทางให้
กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความ
เข้าใจ  ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรการฝึกอบรม 

     100,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

    

  

                  
12 โครงการฝึกอบรมและรณรงค์

ปูองกันปราบปรามยาเสพติด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
และรณรงค์ปูองกันปราบปรามยาเสพติด ให้
กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความ
เข้าใจ  ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรการฝึกอบรม 

       40,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        
13 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญา

ท้องถิ่นชาวต าบลท่าแยก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวต าบลท่าแยกให้
กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความ
เข้าใจ  ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ ฯลฯ   

       50,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        



14 โครงการอบรมประชาธิปไตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ประชาธิปไตยให้กลุม่เปูาหมาย  เพื่อให้
ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตาม
ความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท า
เอกสารวิชาการ  ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์ และค่า
จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝกึอบรม   

       30,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

      

  

                
15 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลูกเสือ

ชาวบ้านให้กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อให้
ความรู ้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  ตาม
ความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่ายท าโครงการ
ฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ จัดท า
เอกสารวิชาการ  ค่าวัสด ุ อุปกรณ ์ และค่า
จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝกึอบรม   

       50,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        
16 โครงการคณุธรรมจริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุณธรรม

จริยธรรม เพื่อให้ความรู ้ ความเขา้ใจ  ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
อื่น ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรการฝึกอบรม   

       20,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        



17 โครงการเพิม่ศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
องค์กรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกตุการณ ์

     400,000  อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

    

  

                  
18 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง

ทัว่ไป 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
การเลือกตั้งท่ัวไป   1,000,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 
 

                        

 
3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                ล า 
ดับที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 

โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปญัหาทางท้องถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวินัย
จราจรเพื่อปูองกันและแก้ไขปญัหาทางท้องถนน
ให้กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อให้ความรู ้ ความ
เข้าใจ  ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายท าโครงการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ จัดท าเอกสารวิชาการ  ค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ และค่าจดัท ากิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรการฝึกอบรม   ฯลฯ  

       
50,000  

อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        

 
 
 



 
2.4 แผนงานงบกลาง 

                ล า 
ดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายค่าสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง  ครูผูดู้แลเด็ก  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแยก    

300,000 

อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด กอง
คลัง กอง
ช่างกอง

การศึกษา 
 

    

  

                  

2 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายค่าสมทบกองทุนทดแทนของพนักงาน
จ้าง  ครูผู้ดูแลเด็ก   

9,727 

อบต.   
ท่าแยก 

ส านัก
ปลัด กอง
คลัง กอง
ช่างกอง

การศึกษา 
 

                        

3 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการ

สนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ โดยผูสู้งอายุท่ีมสิทธิได้รบัเบี้ยยังชีพ   

14,050,800 
อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        

4 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่พิการหรือ
ทุพพลภาพ  โดยผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ    

5,304,000 
อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

    

  

                  



5 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ใหแ้ก่ผู้ปุวยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน  หรือทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเอง
ได ้ โดยผู้ปุวยเอดส์ทีม่ีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ  500.-  บาท/คน/เดือน  

180,000 

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

    

  

                  

6 

ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉิน  เร่งด่วน  ที่มีสาธารณภัยขึ้นและเป็น
การบรรเทาแก้ไขปญัหาเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนร่วม  และการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนกรณเีกิดโรคระบาดที่เกดิขึ้นในสัตว์
หรือเกิดขึ้นในคน  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณประโยชน์  ซึ่งได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

400,000 

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

      

  

                

7 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับต าบลท่าแยก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ  อบต.ท่าแยก (สปสช)  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในหมู่บ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ( อบต.ขนาด
กลางสมทบไม่น้อยกว่า  40%  ของเงินท่ีได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

250,000 

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        

8 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น 1% ของงบประมาณรายจา่ย
โดยไม่รวมเงินท่ีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น 

576,273 

อบต.    
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        

 
 



2.5 แผนงานบริหารทั่วไป 
                ล า 

ดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครผูู้ดูแลเด็กและบคุลากรทางการ
ศึกษา  ประจ าป ี 2565  โดยจ่ายเป็นค่า
วัสด ุ อุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามความ
จ าเป็น 

     
100,000  

อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

    

  

                  

2 
อุดหนุนโรงเรียน  โครงการอาหาร
กลางวัน 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรยีน  โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในพื้นที่ต าบล จ านวน  9  แห่ง    

4,200,000  
อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

3 
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  จ านวน  3  ศูนย ์
746,025 

อบต.   
ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

4 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา (ค่าจัการเรียนการสอน) 

246,500 
อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

5 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน,ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรยีน) 

163,850 
อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

6 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม)  โรงเรียนใน

พื้นที่ต าบลท่าแยก  จ านวน  9  แห่ง  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 3  ศูนย ์  

2,389,000 
อบต.   

ท่าแยก 

 

กอง
การศึกษา 

 

                        

 
 
 



2.6 แผนงานสาธารณสุข   
               ล า 

ดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 
พ.ศ.2564 

 

พ.ศ.2565 
 

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 จากพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์ ดร. 
สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อุครราชกุมาร ีกรมศรีสวาง
วัฒนาวรขัตติยราชนาวี 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ
สัตว์ คน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตร์ ดร. สมเด็จพระน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อุคร
ราชกมุารี กรมศรีสวางวัฒนาวรขัตติย
ราชนาวี 

151,200 อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

      

  

                

2 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120,000 อบต.   

ท่าแยก 
ส านัก
ปลัด 

 

  
 

                      

3 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ
สาธารณสขุ 

     300,000  อบต.   
ท่าแยก 

 

ส านัก
ปลัด 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรบัตัวประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพ
ดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี   

            ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย    
            3.1 แผนงานการเกษตร  

   
            ล า 

ดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ

เกษตร  องค์การบริหารส่วน
ต าบล (กองช่าง) 

20,000 
อบต.    

ท่าแยก 

 

กองช่าง 
 

    

  

                  

2 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี (อพ.สธ.) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอนุรกัษ์
พันธุ์พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี (อพ.สธ.)        50,000  อบต.    

ท่าแยก 

 

ส านักปลัด 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรบัตัวประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพ
ดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 

              ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 

               5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                ล า 

ดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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

บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ   

    3,416,760  
ต าบล  
ท่าแยก 

 

ส านักปลดั 
 

    

  

                  

2 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ   

  12,727,260  
ต าบล  
ท่าแยก 

 

ส านักปลดั/
กองช่าง/

กอง
การศกึษา/
กองคลัง 

 

                        

3 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        800,000  

ต าบล  
ท่าแยก 

ส านักปลดั/
กองช่าง/

กอง
การศกึษา/
กองคลัง 

 

                        



4 

ค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแยก     3,185,800  

ต าบล  
ท่าแยก 

ส านักปลดั/
กองช่าง/

กอง
การศกึษา/
กองคลัง 

 

    

  

                  

5 

ค่าใช้สอย เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปการ
บริหารงานบุคคล เงินโบนัสเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด     3,262,000  ต าบล  

ท่าแยก 

ส านักปลดั/
กองช่าง/

กอง
การศกึษา/
กองคลัง 

 

                        

6 

ค่าวัสดุ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปการ
บริหารงานบุคคล เงินโบนัสเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด     2,300,000  ต าบล  

ท่าแยก 

ส านักปลดั/
กองช่าง/

กอง
การศกึษา/
กองคลัง 

 

                        

7 
ค่าสาธารณูปโภค ให้การบริหารงานทั่วไป ค่าไฟฟ้า 

ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  

     690,000  อบต.    
ท่าแยก 

ส านักปลดั 

 

                        

8 

รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ให้การบริหารงานทั่วไป    
ครุภัณฑ์ส านักงาน  

     481,600  อบต.    
ท่าแยก 

ส านักปลดั/
กองช่าง/

กอง
การศกึษา/
กองคลัง 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัด สระแก้ว 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

                1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
               

ล าดับที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงานที ่

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
เก้าอี้ท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้อเก้าอี้ท างาน  

13,200 
อบต.ท่า

แยก 
ส านักปลัด 

    

 

2 

โต๊ะพับเอนกประสงค์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์      14,400  

อบต.ท่า
แยก 

ส านักปลัด 

    

 

  
 

  

                

3 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ ์

   140,000  
อบต.ท่า

แยก 
ส านักปลัด 

    

 

  
 

  

                

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

            



1.2 แผนงานบริหารงานคลัง  

               
ล า ดับที ่ ครุภัณฑ์ 

รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงานที ่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
ชั้นเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นเอกสาร 

       9,800  
อบต.ท่า

แยก 
กองคลัง 

    

 

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
               

ล า ดับที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงานที ่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
เครื่องออกก าลังกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องออกก าลัง

กาย 300,000 
อบต.ท่า

แยก 
กองช่าง 

    

 

  
 

                  
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

               
ล า ดับที ่ ครุภัณฑ์ 

รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงานที ่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบ

ข้ออ่อน 10,900 
อบต.ท่า

แยก 
กองช่าง 

    

 

  
 

                  

2 
เครื่องพิมพ์แบบฉีด (inkjet 
Printer)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีด
เครื่องพิมพ์แบบฉีด (inkjet Printer)  

6,300 
อบต.ท่า

แยก 
กองช่าง 

    

 

  
 

                  

3 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด าNetwork   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวด า Network   

8,900 
อบต.ท่า

แยก 
กองช่าง 

    

 

  
 

                  



                  
1.5 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

 

               
ล า ดับที ่ ครุภัณฑ์ 

รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงานที ่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุก 
16,000 

อบต.ท่า
แยก 

กอง
การศึกษา 

    

 

  
 

                  

2 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ ์

   150,000  
อบต.ท่า

แยก 
กอง

การศึกษา 

    

 

  
 

                  

 
 

 
   

            1.6 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
               

ล า ดับที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงานที ่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
เก้าอี้ท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้อเก้าอี้ท างาน  

6,600 
อบต.ท่า

แยก 
กอง

การศึกษา 
    

 

  
 

                  

2 
โต๊ะท างานแบบเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบ

เหล็ก  
12,000 

อบต.ท่า
แยก 

กอง
การศึกษา 

    

 

  
 

                  



3 
เครื่องป๊ัมน้ าอัตโนมัติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องป๊ัมน้ า

อัตโนมัติ 
9,000 

อบต.ท่า
แยก 

กอง
การศึกษา 

    

 

  
 

                  

4 
เตียงพยาบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเตียงพยาบาล 14,000 

อบต.ท่า
แยก 

กอง
การศึกษา 

    

 

  
 

                  

5 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก 
48,000 

อบต.ท่า
แยก 

กอง
การศึกษา 

    

 

  
 

                  

6 
เครื่องพิมพ ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 22,500 

อบต.ท่า
แยก 

กอง
การศึกษา 

    

 

  
 

                  

 
  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 

เร่ือง การใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
***************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  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. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกประกาศเป็ นแผนการ
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. ๒๕๖5 
(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  27  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

      
        (นายพรรษา  เบญจมานุกร) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 

 

 


