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  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนด าเนินงานและตามความ
ข้อ 27 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ   
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่   30   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 



 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน 
โครงการพัฒนาในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

  ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

 

/1. เป็นแผนที่... 

บทน า 
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  1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ 
(Action Plan) 

2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง 

3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเตาปูน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มี
การด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเตาปูน และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 1... 
 



-3- 
 
 

  ส่วนที่ 1  บทน า องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

  - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 1) 

  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 2) 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน จัดท าประกาศ 
เรื่อง การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ๑. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 

  2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 

4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 

 

 

 

 

/จากขั้นตอน... 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

   
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการ
สนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

3. เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 
คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

4. พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

5. เสนอร่างฯต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

6. ผู้บริหารท้องถิ่น      
ให้ความเห็นชอบ 

 
7. ประกาศใช้ 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ส่วนที่ 2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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(ผด. 1) 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 29.03 2,624,800 27.61 กองช่าง 
   2. แผนงานการศึกษา 3 9.68 1,315,325 13.84 ส านักปลัด 
   3. แผนงานสาธารณสุข 2 6.45 105,000 1.11 ส านักปลัด 
   4. แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.23 80,000 0.84 ส านักปลัด 
   5. แผนงานงบกลาง 9 29.03 4,980,000 52.39 ส านักปลัด 

รวม 24 77.42 9,105,125 95.79 อบต.เตาปูน 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์… 
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(ผด. 1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 3 9.68 250,000 2.63 ส านักปลัด 
   2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 1 3.22 50,000 0.53 กองคลัง 
   3. แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 9.68 100,000 1.05 ส านักปลัด 

รวม 7 22.58 400,000 4.21 อบต.เตาปูน 

รวมทั้งหมด (โครงการ) 31 100 9,505,125 100 อบต.เตาปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 

      /บัญชีสรุป… 
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บัญชีสรุปจ านวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

 

แผนงาน ครุภัณฑ์ จ านวน จ านวนงบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
1. แผนงานบริหารทั่วไป 
    (งานบริหารทั่วไป) 

1. ตู้เหล็ก 2 บาน  
 

2 หลัง 
 

12,000 
 

ส านักงานปลัด  
 

รวม 1 2 12,000 ส านักงานปลัด  
 
 

แผนงาน ครุภัณฑ์ จ านวน จ านวนงบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
2. แผนงานบริหารทั่วไป  
    (งานบริหารงานคลัง) 

1. ตู้รางเลื่อนแบบคู่ ชนิด 6 ตู้ 
2. ตู้เหล็ก 2 บาน 
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี                    
4. โต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต 
พร้อมเก้าอ้ี 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
6. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

1 หลัง 
1 หลัง 

            1 ชุด 
            1 ชุด 

 
            1 เครื่อง 
 
            1 เครื่อง 

75,000 
6,000 
7,000 
8,000 

 
22,000 

 
2,500 

กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 

 
กองคลัง 

 
กองคลัง 

รวม 6 6 120,500 กองคลัง  
 

 

 

            /บัญชีสรุป... 
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บัญชีสรุปจ านวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

แผนงาน ครุภัณฑ์ จ านวน จ านวนงบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
3. แผนงานการศึกษา 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่า

ติดตั้ง) ขนาด 24000 บีทียู 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) 

              1 เครื่อง 
 

              1 เครื่อง 

32,400 
 

4,300 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 2 2 36,700 ส านักงานปลัด 
 

แผนงาน ครุภัณฑ์ จ านวน จ านวนงบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ 
4. แผนงานเคหะและชุมชน 1. รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 

6 ล้อ 
1 คัน 

 
2,400,000 

 
ส านักปลัด 

รวม 1 1 2,400,000 ส านักปลัด 

รวมทั้งหมด 10 11 2,569,200 อบต.เตาปูน 

 

 

 

            

         /บัญชีโครงการ... 
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(ผด. 2) 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 
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 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 1      
(ซอย บ้านนายสนม 
ก าปั่นทอง) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 1 (ซอย
บ้านนายสนม ก าปั่นทอง) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

116,500 หมูที่ 1 ซอย 
บ้านนายสนม 
ก าปั่นทอง  

กองช่าง   

๒ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 1 
(ซอย บ้านนายสายัญ 
มาทะ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 1 (ซอย
บ้านนายสายัญ  มาทะ)    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

180,000 หมู่ที่ 1 ซอยบ้าน
นายสายัญ มาทะ 

กองช่าง   

3 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 1 
(ซอยเลียบแม่น้ า    
ป่าสัก) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 1 
(ซอยเลียบแม่น้ าป่าสัก) 

55,000 หมู่ที่ 1 ซอย  
เลียบแม่น้ าป่าสัก 

กองช่าง   

 

 

 

 

   /4. โครงการ… 
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  (ผด. 2) 
- 

1.1)   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.    ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 2      
(ซอย บ้านนายสุรพล 
มะลินทา ต่อจาก
ถนนเดิมด้านขวา) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 2      
(ซอย บ้านนายสุรพล 
มะลินทา ต่อจากถนนเดิม
ด้านขวา)                 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

184,000 หมู่ที่ 2      
 ซอย บ้านนาย    
สุรพล มะลินทา 
ต่อจากถนนเดิม
ด้านขวา)                  

กองช่าง   

5 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 2      
(ซอย บ้านนายสุรพล 
มะลินทา ต่อจาก
ถนนเดิมด้านซ้าย) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 2      
(ซอย บ้านนายสุรพล 
มะลินทา ต่อจากถนนเดิม
ด้านซ้าย)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

334,300 หมู่ที่ 2 ซอย 
บ้านนายสุรพล 
มะลินทา 
ต่อจากถนนเดิม
ด้านซ้าย)                  

กองช่าง   

6 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 5 
(ซอย ริมบึงบ้านโง้ง) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
ถนน คศล. หมู่ที่ 5 (ซอย 
ริมบึงบ้านโง้ง) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

650,000 หมู่ที่ 5 ซอย  
ริมบึงบ้านโง้ง 

กองช่าง   

 

     /7.โครงการ... 
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  (ผด. 2) 
- 

1.1)   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.    ก.ย. 

7 โครงการปรับปรุง
ถนน คศล. หมู่ที่ 6 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนน คศล. หมู่ที่ 6                 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

330,000 ถนน คศล.     
หมู่ที่ 6      
  
 

กองช่าง   

8 โครงการปรับปรุง
สะพาน คศล.  
หมู่ที่ 3 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
สะพาน คศล. หมู่ที่ 3 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

495,000 สะพาน คศล. 
หมู่ที่ 3                 

กองช่าง   

9 โครงการเสริมผิว AC 
ถนน คศล. หมู่ที ่7 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิว 
AC ถนน คศล. หมู่ที่ 7 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

280,000 ถนน คศล. 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง   

 

 

 

     /1.โครงการ... 

. 
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(ผด. 2)  

1.2) แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ 
บริหารส่วนต าบล    
เตาปูน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ศพด. อบต. เตาปูน 
 - ค่าอาหารกลางวัน จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยัใน ศพด.
อบต.เตาปูน จ านวน 27 คน    
(245 วัน) 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 
จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 2-5 ป ี
- ค่าหนังสือ, อุปกรณ์การเรยีน, 
เครื่องแบบนักเรยีน และคา่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรร
ส าหรับเด็กอายุ  3-5 ปี  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

215,325 ศพด. อบต. 
เตาปูน 

ส านักปลัด   

2 ค่าอาหารเสริม (นม) - เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างอาหาร
เสริม (นม) โดยจัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ของ ศพด. อบต. เตาปูน 
จ านวน 27 คน และเด็กอนุบาล, 
เด็กประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึง ชั้น
ปีท่ี 6 ของโรงเรียนวัดเตาปูน 
(สังกัด สพฐ.) จ านวน 170 คน 
(260 วัน) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

380,000 ศพด.อบต.  
เตาปูน / 

โรงเรียนวัด 
เตาปูน 

ส านักปลัด   

   /3.อุดหนุน... 
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 (ผด. 2)  

1.2) แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.    ก.ย. 

3 อุดหนุนโรงเรียน 
วัดเตาปูน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการขอรับการสนบัสนุน
อาหารกลางวันนักเรียนระดับ
อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 200 วัน  (โรงเรียนวดั
เตาปูน) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

720,000 โรงเรียนวัด 
เตาปูน  

ส านักปลัด   

 

 

 

 

 

 

 

           /1.โครงการ... 
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           (ผด. 2) 

1.3) แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการใน
การจัดสวัสดภิาพสตัว์ การ
ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ และการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

35,000 ภายในเขต
พ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของ
อบต.เตาปูน 

ส านักปลัด   

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

- เพื่อจ่ายเป็นด าเนินการตาม
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเตาปูน ประกอบด้วย 
ค่าเคมีภณัฑ์ น้ ายาต่างๆ 
สารเคมีก าจดัยุงลาย 
(ทรายอะเบท,น้ ายาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย) ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

70,000 ภายในเขต
พ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของ
อบต.เตาปูน 

ส านักปลัด   

 
     /1.โครงการ... 
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     (ผด. 2) 
 

1.4) แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมลู
ฝอยในชุมชน ของ อบต.เตาปูน
ได้แก่ ค่าจดัซื้อถังขยะทั่วไป ถัง
ขยะแยกประเภท ถังขยะตดิเช้ือ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมฯ 
ค่าป้ายโครงการฯ ป้ายประชา 
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

80,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

 

 

 

 

 

 

 

           /1.โครงการ... 
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     (ผด. 2) 

1.5) แผนงานงบกลาง  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง กรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้างท่ีอบต.จะต้องจ่าย
เพ่ืออุดหนุนเงินค่าเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง ฯลฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

120,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

2 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนของ
พนักงานจ้างที่อบต.จะต้อง
จ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 
ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

10,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

3,400,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

 

      /4.โครงการ... 
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    (ผด. 2) 

1.5) แผนงานงบกลาง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.    ก.ย. 

4 เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

- เพ่ือจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่
คนพิการ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

760,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

- เพ่ือจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

6,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

6 เงินส ารองจ่าย - เพ่ือส ารองจ่ายในการ
เผชิญเหตุตลอดปี เป็น
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณ
ภัยเกิดข้ึนหรือกรณีป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณ
ภัยหรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมได้ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

200,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   
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      (ผด. 2) 

1.5) แผนงานงบกลาง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.    ก.ย. 

7 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 
(สปสช.) ปีงบ 
ประมาณ 2565 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ 
อบต. ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

60,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

8 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระ
ราช บัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2500 ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

394,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

9 เงินช่วยพิเศษ - เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงาน 
- เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 
- เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

 
 

    
      /ยุทธศาสตร์... 
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      (ผด. 2)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
4.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
เกี่ยวกบัการเลือกตั้งตามที่
กฎหมายก าหนด อีกท้ังให้ความ
ร่วมมือในการประชาสมัพันธ์ 
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิหน้าท่ีและการมสี่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งฯ 
ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง
สถานะของ อปท. ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ประชาสมัพันธ์ ค่าป้าย ค่าสื่อ
ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

200,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   
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     (ผด. 2) 

4.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.    ก.ย. 

2 โครงการบรูณาการ
บริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.แก่งคอย จ.
สระบรุี  (อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

- เพื่ออุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชะอม ในการ
บริหารจดัการ ตามโครงการ
บูรณาการบริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

20,000 อบต.ชะอม ส านักปลัด   

3 โครงการจดังานพระราช
พิธี งานรัฐพิธี และการ
จัดกิจกรรมจิตอาสา 
เนื่องในวันส าคัญของ
ไทย และประเพณี
วัฒนธรรม อ. แก่งคอย 
จ. สระบรุี ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2565 

- เพื่ออุดหนุนอ าเภอแก่งคอย 
ในการใช้จ่ายตามโครงการจดั
งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี 
การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่อง
ในวันส าคัญของไทย และ
ประเพณีวัฒนธรรมอ.แก่งคอย 
จ. สระบรุี ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2565 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

30,000 อ าเภอ      
แก่งคอย 

ส านักปลัด   

 
  
 
 
      /1.โครงการ... 
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     (ผด. 2) 
  

4.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ าปี 2565 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย ค่าคัดลอก
เอกสารที่ดิน ค่าถ่ายส าเนา
เอกสาร ที่เกี่ยวข้องและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

50,000 อบต.เตาปูน กองคลัง   

 

 

 

 

      /1.โครงการ... 
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      (ผด. 2) 

4.3) แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  
พ.ศ. 2565 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์อ านวยการบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
โดยปรบัปรุงและจัดเตรยีม
สถานท่ี เช่าเต้นท์ ประดับ
ตกแต่งสถานท่ี ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง จัดหาเครื่องดื่มและน้ าดื่ม 
บริการประชาชน พร้อมท้ังจัด
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์อ านวย 
การ เพื่ออ านวยความสะดวก
และบริการประชาชนและเตรยีม
ความพร้อมในการช่วยเหลือ
อุบัติเหตุเบื้องต้น และระงับเหตุ
สาธารณภัยต่างๆ ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

45,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   
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     (ผด. 2) 
 

4.3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.    ก.ย. 

2 โครงการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2565 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์อ านวยการบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โดยปรับปรุงและ
จัดเตรียมสถานท่ี เช่าเต้นท์ 
ประดับตกแต่งสถานท่ี ตดิตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดหาเครื่องดืม่
และน้ าดืม่บริการประชาชน 
พร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์อ านวยการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกและบริการ
ประชาชนและเตรยีมความใน
การช่วยเหลืออุบตัิเหตเุบื้องต้น
และระงับเหตสุาธารณภัยต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

45,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

 

 

 

      /3.โครงการ... 
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      (ผด. 2) 

4.3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.    ก.ย. 

3 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนต าบล   
เตาปูน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
ค่าประกาศนยีบัตร คา่อุปกรณ์ 
ค่าเครื่องเขียน ในการฝึกอบรม 
ฯลฯ และค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 
เช่น กระจกโค้ง หรือวงกลม 
ป้ายเตือน สญัญาณเตือนต่างๆ 
(ท่ีไม่ใช่ครุภณัฑ์) ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

 

 

      /การด าเนิน... 



 -25- 

การด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  
/งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ตู้เหล็ก 2 บาน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน ราคาหลังละ 
6,000 บาท จ านวน  
2 หลัง 

12,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  
/งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ตู้รางเลื่อนแบบคู่ 
ชนิด 6 ตู ้
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 
รางเลื่อนแบบคู่ ชนิด 6 ตู้ 
จ านวน 1 หลัง ราคา 
75,000 บาท 

75,000 อบต.เตาปูน กองคลัง   

2 ตู้เหล็ก 2 บาน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 
1 หลัง ราคา 6,000 บาท 

6,000 อบต.เตาปูน กองคลัง   

3 โต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอ้ี 

- เพ่ือจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 

7,000 อบต.เตาปูน กองคลัง   

4 โต๊ะเหล็กส านักงาน
พร้อมกระจก  

- เพ่ือจัดซื้อโต๊ะเหล็ก
ส านักงาน พร้อมกระจก 
ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุด  

8,000 อบต.เตาปูน กองคลัง   

                 /5.เครื่องคอม... 
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2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) (ต่อ) 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  
/งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.    ก.ย. 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรัลาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน  1 เครื่อง 
เครื่องละ 22,000 บาท 

22,000 อบต.เตาปูน กองคลัง   

6 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 AV 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 อบต.เตาปูน กองคลัง   

 3. แผนงานการศึกษา 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  
/งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
(รวมค่าติดตั้ง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (รวมค่าติดตั้ง)     ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง  

32,400 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 1 เครื่อง  

4,300 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

 

                   /1.รถบรรทุก... 
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 4. แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  
/งบประมาณ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 รถบรรทุกขยะ 
(แบบอัดท้าย) 
ขนาด 6 ตัน ๖ ล้อ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) 
ขนาด 6 ตัน ๖ ล้อ  
จ านวน  1 คัน ตัว  

2,400,000 อบต.เตาปูน ส านักปลัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

 

 
 

 



 
 

 

ที่  สบ  77801 / ว 23                ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
                      หมู่ที่ 4 อ าเภอแก่งคอย สบ 18110 
 

                                      15   กันยายน  ๒๕๖4 

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

เรียน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูนฯ              จ านวน 1 เล่ม 

 2. ระเบียบวาระการประชุม             จ านวน 1 ฉบับ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผน
ด าเนินงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาแผน พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน พ.ศ. 2564 นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 21 กันยายน  2564 เวลา 09.30 น.       
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 

                       
 
      (นายชอบ  บุญจันทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
โทร./โทรสาร ๐-3626-2882 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
 
 

 



การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมาโนช พุทธจอก นายมาโนช  พุทธจอก  

2 นางอมร จิตตะ นางพรทิพย์  กลิ่นหอม  

3 นายส ารวย  กิจส าเร็จ นายนิยม ฮงทอง (แทน) 

4 นางสารภี  ทิพวรรณ นางสารภี  ทิพวรรณ์ (ลา) 

5 นายประจวบ  เกษดี นายประจวบ  เกษดี  

6 นางญชิตา  แก้วผดุง นางญชิตา  แก้วผดุง  

7 นางสาวสีนวล หมวกแก่น นางสาวสีนวล หมวกแก่น  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

วันอังคารที่  21  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

………………………………………………………………………….. 
 

เริ่มประชุม 09.30 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบดังกล่าวต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายมาโนช พุทธจอก 
(รักษาราชการแทนปลดัอบต.เตาปูน) 

- สวัสดีครับท่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเตาปูนทุกท่าน ในวันนี้ผมในฐานะรักษาการแทนปลัด
อบต.เตาปูนท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ และเพ่ือไม่ให้เป็น
การเสียเวลาผมจะให้ทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงถึง
รายละเอียดและสาระส าคัญให้ที่ประชุมทราบ ครับ  

 

มติที่ประชุม :       - ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม :       -ไม่มี- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องรับรองร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

นายมาโนช พุทธจอก 
(รักษาราชการแทนปลดัอบต.เตาปูน) 

- ส าหรับวาระที่ 3  เรื่องการรับรองร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ผมขอให้งานวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงถึง
รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือพิจารณารับรองร่างแผนฯ ต่อไป     
เชิญครับ 

 
 

 
 

 
 
 

/นางสาวสีนวล… 
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นางสาวสีนวล หมวกแก่น 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

- กราบเรียนท่านประธานและท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่านค่ะ ดิฉัน    
นางสาวสีนวล หมวกแก่น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่าง
แผนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
     ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งในขณะนี้กระผมได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมที่มีการด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน
และได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานฯ ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม
เพ่ือให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ได้พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเตา
ปูนพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างฯ และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเตา
ปูนประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามล าดับ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ต่อไปครับ  
 

 
 

 
 

/นายมาโนช… 
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นายมาโนช พุทธจอก 
(รักษาราชการแทนปลดัอบต.เตาปูน) 

- ผมขอให้ท่านคณะกรรมการสนับสนุนฯ ทุกท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องและหากมีข้อสงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมให้ทักท้วงได้นะ
ครับ เพ่ือที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขในข้อผิดพลาดหรือตอบ
ปัญหาข้อสงสัย หากไม่มีข้อสงสัยหรือมีเนื้อหาที่ต้องด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติม ผมขอให้ที่ประชุมรับรองร่างแผนการด าเนินงานฯ ในครั้งนี้ด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม :      - รับรองร่างแผนการด าเนินงานฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

นางญชิตา  แก้วผดุง 
(หัวหน้าส านักปลัดฯ) 

- ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะค่ะ เนื่องด้วยการประชุมในครั้งนี้มี
ความส าคัญและ  มีความเร่งด่วนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งภายหลังจากการ
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูนแล้ว ต้องมีการจัดท า
ร่างแผนการด าเนินงานและประกาศใช้แผนด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้นๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ดังนั้น ดิฉันจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าหลังจากทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผน
ด าเนินงานแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน จะน าร่างแผนฯ เสนอ
ให้คณะกรรมการพัฒนาฯ ลงมติให้ความเห็นชอบและให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเตาปูน ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่ะ 
 

นายมาโนช พุทธจอก 
(รักษาการแทนปลัดอบต.เตาปูน) 

- มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยประเด็นอ่ืนๆ 
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกระผมขอ
ปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ ในครั้งนี้  
ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม :          - ทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา :     11.00 น. 
 

 
 
 
 
 



 
ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 

ณ. ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 



 
 
ที่  สบ  77801 / ว 23                ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
                                หมู่ที่ 4 อ าเภอแก่งคอย สบ 18110 
 

                                      15   กันยายน  ๒๕๖4 

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

เรียน   คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลฯ             จ านวน 1 ชุด 

 2. ระเบียบวาระการประชุม            จ านวน 1 ฉบับ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการพัฒนาฯ จัดท าร่างแผน
ด าเนินงานก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน และพิจารณาสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 10 นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมให้
ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินงาน พ.ศ. 2562  ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564เวลา 10.30 น.          
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 

                       
 
      (นายชอบ  บุญจันทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
โทร./โทรสาร ๐-3626-2882 

 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 

 
 
 

 



การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชอบ  บุญจันทร์ นายชอบ  บุญจันทร์  

2 นางสมชาย  ธาตุจันทร์ นายสมชาย  ธาตุจันทร์  

3 นางสาวกนกกชกร เกียรติวีระสกุล นางสาวกนกกชกร เกียรติวีระสกุล  

4 นางสุวรรณรัฐ  ธัญญะ นางสุวรรณรัฐ  ธัญญะ  

5 นางสุพรรณี วงษ์ละออ นางสุพรรณี วงษ์ละออ  

6 นายบุญมี น้อยศิลา นายบุญมี น้อยศิลา  

7 นายธวัชชัย  ทองศิริ - (ขาด) 
8 นายสุชิน  ทองศิริ - (ขาด) 
9 นายถนอม โยธานาถ - (ลา) 

10 นายบุญสม ปัญญาเหลือ นายบุญสม ปัญญาเหลือ  
11 นายชนธร วงษ์วรรณา นายชนธร  วงษ์วรรณา  
12 นายบุญรัตน์ คงยวง - (ขาด) 
13 นายวีระ เขตร าพรรณ นายวีระ  เขตร าพรรณ  
14 นางสารภี  ทิพวรรณ์ นางสารภี  ทิพวรรณ (ลา) 
15 นายสายัญ แก้วสามัคคี - (ขาด) 
16 นายมาโนช  พุทธจอก นายมาโนช  พุทธจอก  
17 นางญชิตา  แก้วผดุง นางญชิตา  แก้วผดุง  
18 นางสาวสีนวล หมวกแก่น นางสาวสีนวล หมวกแก่น  



รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

วันอังคารที่  21  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา  10.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

………………………………………………………………………….. 
 

เริ่มประชุม 10.30 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบดังกล่าวต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายชอบ  บุญจันทร์ 
(นายกอบต.เตาปูน) 

- สวัสดีครับท่านคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูนทุก
ท่าน ก่อนอ่ืนผมต้องขอกล่าวแสดงความขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า
มาร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานฯ ในครั้งนี้ครับ เนื่องด้วย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน  
ได้จัดร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 เพ่ือให้
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการด าเนินงานฯ เพ่ือที่ผมจะได้ปิดประกาศใช้แผนด าเนินการฯ ต่อไป  

 

มติที่ประชุม :      ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม :      -ไม่มี- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องรับรองร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

นายชอบ  บุญจันทร์ 
(นายกอบต.เตาปูน) 

- เนื่องจากวาระการประชุมในครั้งนี้มีความส าคัญและมีความเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง
ในล าดับต่อไปผมขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ
ร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมทราบ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ต่อไป เชิญครับ 

 
 
 
 

 
 

 
/นางสาวสีนวล… 
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นางสาวสีนวล หมวกแก่น 
  (เจ้าพนักงานธุรการ) 

- กราบเรียนท่านประธานและท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่านค่ะ ดิฉัน    
นางสาวสีนวล หมวกแก่น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ขออนุญาต
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนฯ ตามที่ท่านประธานได้กล่าวแล้วเบื้องต้น
ว่าการจัดประชุมในครั้งนีม้ีความส าคัญเร่งด่วนในการด าเนินงานตามระเบียบฯ 
กระผมขออธิบายรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และ ข้อ 
27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
     ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งในขณะนี้ทางคณะกรรมการสนับสนุนฯได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเตาปูนและได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าร่างแผนการ
ด าเนินงานฯ ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาฯ ได้พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและลงมติให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเตาปูนประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ให้ทันก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับ  
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นายชอบ  บุญจันทร์ 

(นายกอบต.เตาปูน) 

- ตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดความจ าเป็นเร่งด่วนไปแล้ว
นั้นผมขอให้ท่านคณะกรรมการพัฒนาฯ ทุกท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และหากมีข้อสงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้
ตอบข้อสงสัยหรือแก้ไขในข้อผิดพลาดครับ  

นายวีระ  เขตร าพรรณ 

(ผู้แทนประชาคม) 

นางสาวสีนวล หมวกแก่น 

 (เจ้าพนักงานธุรการ) 

- ผมขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมครับว่า โครงการที่จะด าเนินการทั้งหมดเราจะ
สามารถท าได้ภายในปีงบประมาณทั้งหมดทุกโครงการหรือไม่ครับ 

 - ส าหรับโครงการในแผนด าเนินงานทั้งหมดนี้ หากจะตอบว่าต้องท าทุกโครงการ
หรือไม่นั้น ตามหลักการแล้วคือต้องท าทั้งหมดค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่า
งบประมาณจะมีเพียงพอมากน้อยเท่าไหร่และเงินงบประมาณจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็
ไม่สามารถฟันธงได้ซึ่งในบางครั้งตัวโครงการที่บรรจุอยู่นั้นก็มีความจ าเป็นน้อย   
จึงต้องมีการโอนไปเพ่ิมให้กับตัวโครงการจ าเป็นที่งบประมาณอาจยังไม่เพียงพอ
ก่อนค่ะ 

นายชอบ  บุญจันทร์ 

(นายกอบต.เตาปูน) 

- มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอให้ท่านคณะกรรมการ
พัฒนาแผนฯ ทุกท่าน ลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานฯ             
ที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ เสนอมาด้วยครับ 

มติที่ประชุม :      ลงมติเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

นายชอบ  บุญจันทร์ 
(นายกอบต.เตาปูน) 

- มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยประเด็นอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ
เวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ในครั้งนี้ 
ขอบคุณครับ 
 

มติที่ประชุม :      ทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา :     11.30 น. 
 
________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 



ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 
ณ. ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาปูน 

 
 

 
 


