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คํานํา 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2562  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดง                  
ถึงจุดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมด               
ในเขตพ้ืนที่ของต าบลช้างมิ่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลช้างมิ่ง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2565 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียด
สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ ง  หวั ง เป็นอย่างยิ่ งว่ าแผนการด า เนินงานฉบับนี้                      
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานใน
เขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน                        
และการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย 
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ส่วนที่  1  บทนํา 

1.1 บทนํา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่ ง เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน                       
ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระ                 
ในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกากระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจ                  
ให้แก่ การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ                
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไป
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่หน้าที่
บริการสาธารณะพ้ืนที่แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ                        
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง                  
5 ปี (2561-2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดนครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548                
แก้ ไขเ พ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ.2559 และแก้ไขเ พ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ.ศ.  2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว0600 ลง วันที่  10 ตุลาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างมิ่ง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ ง                        
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.256 5 
ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน”                  
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท 0810.2/ว 5797 
ลงวันที่ 10 ต.ค. 59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการ
การท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผน                 
การด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและการประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งมุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์                
ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี  
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
  1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ
นั้นเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจน              
ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
  2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น                  
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม แบะมีประสิทธิภาพ 
  3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนิน                  
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการ ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน                  
จะมี ที่มาจาก 
      3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
      3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกิดจากจ่ายขาด              
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
      3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง                    
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
       3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค                  
หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่ วยงาน
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า             
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

 1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 หมวด 5             
การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้ก าหนดให้ 
   1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
   1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

/ระเบียบ… 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง และด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่จะ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนา                  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างมิ่ง เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง พิจารณาต่อให้เห็นชอบแล้ว                   
จึง น าร่างแผนการด าเนินเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง แล้วพิจารณาให้ความเห็นชอบ                
โดยเค้าโครง แผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 1) บทน า 2) 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 4 ) ประโยชน์ของแผนการ
ด าเนินงาน ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
(ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่มาได้ด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน เมื่อนกยกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศการ
ด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

 1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 
 2.มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวก                     
และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทรายถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 5. สามารถบริหารเวลาในการด า เนินโครงการของทุกส่ วนขององค์การบริหาร                   
ส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 6. สามารถน าแผนการปฏิบัติมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ       
ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
 

/จากขั้นตอน… 
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จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้  

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็น  
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน            
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้ งหมด 
จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ                    
และเมื่อลงแต่ละการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องคิดเป็นร้อยละเสมอ (100) 
 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชี โครงการ/งบประมาณ แผนการด า เนินงาน                   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน                    
โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่
ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุด
เดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น(ผด. 02/1) 
   แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน               
โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน             
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บัญชีสรุป… 
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 (ผด.01) 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานงบกลาง 
    2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
3 
1 
3 
6 

 
8.82 
2.94 
8.82 

17.64 

 
16,550,000 

100,000 
280,000 
675,000 

 
63.69 
0.38 
1.07 
2.59 

 

ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 

รวม 13 38.23 17,605,000 67.75  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    3.1 แผนงานการศึกษา 
    3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
7 
3 

 
20.58 
8.82 

 
4,944,414 
400,000 

 
19.02 
1.53 

 
กองการศึกษาฯ 

รวม 10 29.41 5,344,414 20.56  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1  แผนงานการเกษตร  

 
1 

 
2.94 

 
10,000 

 
0.03 

 
ส านักปลัด 

รวม 1 2.94 10,000 0.03  
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(ผด.01) 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    5.1  แผนงานงบกลาง 
    5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 
3 
1 
3 

 
2.94 
8.82 
2.94 
8.82 

 
1,000,000 
1,350,000 
300,000 
240,000 

 
3.84 
5.19 
1.15 
0.92 

 
 

ส านักปลัด 

รวม 8 23.52 2,890,000 11.12  
6. บัญชีครุภัณฑ์ 2 5.88 134,000 0.51 ส านักปลัด 

รวม 2 5.88 134,000 0.51  
รวมทั้งสิ้น 34 100 25,983,414 100   
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(ผด.02) 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการสงเคราะห์      

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,100,000 18 หมู่บ้าน

ต าบลช้างมิ่ง 
ส านักปลดั             

2 โครงการสงเคราะห์      
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,300,000 18 หมู่บ้าน
ต าบลช้างมิ่ง 

ส านักปลดั             

3 โครงการสงเคราะห์      
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 18 หมู่บ้าน
ต าบลช้างมิ่ง 

ส านักปลดั             

2.2   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอาย ุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

100,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             
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(ผด.02) 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

2.3   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

เกษตรกรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

150,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             

2 โครงการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้า
ระวั งและแก้ ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

80,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             

3 โครงการเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

จ่ายเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 

50,000 18 หมู่บ้าน
ต าบลช้างมิ่ง 

ส านักปลดั             

2.4   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจ

ข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

10,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             
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(ผด.02) 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

2.4  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

50,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลัด             

3 โครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

85,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลัด             

4 โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

50,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลัด             

5 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น เ งิ นอุ ดห นุนส าหรั บการ
ด า เ นินงานโครงการพระราชด าริด้ าน
สาธารณสุข ให้กับหมู่บ้านในพื้นท่ีต าบลช้าง
มิ่ง จ านวน 18  หมู่บ้าน ๆ ละ 20 ,000 
บาท 

360,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลัด             

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาท่ีเสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาท่ีในการดแูลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

120,000 อบต.ช้างมิ่ง 
 
 
  

ส านักปลัด             
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(ผด.02) 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และนันทนาการ 
3.1  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวัน ศพด. จ านวน 4 
ศูนย์ 

สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. จ านวน 
4 แห่ง จ านวน 130 คน ๆ ละ 21 
บาท/วัน จ านวน 245 วัน 

668,850 ศพด. 4 แห่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษา 
(สนับสนุนค่าจดัการเรียน
การสอน ศพด. 4 ศูนย์) 

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของ 
ศพด. จ านวน 4 แห่ง จ านวน 130 คน 
ๆ ละ 1,700 บาท/ปี 

221,000 ศพด. 4 แห่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 130 
คน ๆ ละ 1,130 บาท/ปี 

146,900 ศพด. 4 แห่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการค่าอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขตต าบลช้างมิ่ง 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ นค่ าอาหาร เส ริ ม (นม ) 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 
590 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน 

1,130,558 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ านวน 
6 แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการค่าอาหารเสรมิ 
(นม) ศพด. ในสังกัด อบต.
ช้างมิ่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 130 คน ๆ ละ 
7.37 บาท จ านวน 260 วัน 

249,106 ศพด. 4 แห่ง กอง
การศึกษาฯ 
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(ผด.02) 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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. 
6 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลาวงวัน ของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลช้าง
มิ่ง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับอาหาร
ก ล า ง วั น โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
จ านวน 6 แห่ง จ านวน 590 คน ๆ ละ 
21 บาท/คน/วัน จ านวน 200 วัน 

2,478,000 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ านวน 6 
แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางการศึกษา 

50,000 โรงเรียนช้างมิ่ง
พิทยานุกูล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการแข่งขันกีฬา

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชนและประชาชน 

100,000 สนามกีฬา รร.
บ้านอุ่มไผ่-ไผ่
ทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง เสริม
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

250,000 18 หมู่บ้านใน
เขตต าบลช้าง
มิ่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของอ าเภอ
พรรณานิคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอ าเภอ
พรรณานิคม 

50,000 อ.พรรณานิคม กอง
การศึกษาฯ 
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(ผด.02) 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม

พระเกียรติฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2565  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูก
ต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรตฯิ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

10,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
5.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็น และ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
1,000,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             
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(ผด.02) 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการเตรียมการรับ-ส่ง

เสด็จ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการรับเสด็จเชื้อพระ
วงศ์ทุกพระองค์ 

500,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้ง 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกตั้งซอ่ม
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

800,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             

3 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร 

50,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันภัยต่าง ๆ 
หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น วาตภัย 
อุทุกภัย ฯลฯ 

300,000 18 หมู่บ้าน
ต าบลช้างมิ่ง 

ส านักปลดั             
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(ผด.02) 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

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 โครงการจดัท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  

20,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

20,000 จุดตรวจ
ประจ าต าบล
ช้างมิ่ง 

ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) 

200,000 อบต.ช้างมิ่ง ส านักปลดั             
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(ผด.02/1) 

จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25665 

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 จั ดซื้ อ เครื่ อ งก า เนิ ด

ไ ฟ ฟ้ า  จ า น ว น  2 
เครื่อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง 

110,000 ต าบลช้างมิ่ง ส านัก
ปลัด 

            

2 จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่
ยนต์ จ านวน 2 เครื่อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

24,000 ต าบลช้างมิ่ง ส านัก
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลช้างม่ิง 
เรื่องประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีประมาณ ๒๕65 

     --------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ข้อ ๒๖ (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็ นแผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง   จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕65  เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
รายละเ อียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้   และสามารถดาวน์ โหลดรายละเ อียดเ พ่ิมเติมได้ที่                 
www. Chanaming.com 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
       (นายแปลงศักดิ์  สุวรรณไชยรบ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 

   
 

 
 


