
 
 
 
 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
เร่ือง ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

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

                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ซ่ึงเป6นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ในแต�ละป<งบประมาณ เพ่ือให�ทราบกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ และให�การ
ดําเนินงานเป6นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.๒๕61–๒๕65) ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  

                     อาศัยอํานาจตามความนัยข�อ ๒๖ (๒) แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผน 
พัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 3) พ.ศ.2561 และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห เม่ือวันท่ี 22  ตุลาคม ๒๕63 นายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห จึงประกาศให�ใช�แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขององค�การบริหารส�วน
ตาบลเตาไห เพ่ือเป6นแนวทางในการดําเนินงานและปฏิบัติหน�าท่ีต�อไป ดังมีรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้  

                     จึงขอประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน  
                             ประกาศ ณ วันท่ี 22  ตุลาคม พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
 
                                                                 (นายบัวลา  พลยศ) 
                                                      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินงาน  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 
 

งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส%วนตําบลเตาไห 

องค�การบริหารส%วนตําบลเตาไห 

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 



 

  

คํานํา 
 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงได�จัดทําแผนการ
ดําเนินงานข้ึนเพ่ือแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ซ่ึงการจัดทําแผนดังกล�าว จะเป6นแนวทางในการ
ดําเนินงานในป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 นั้น       ให�มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน      
อนึ่งในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ครั้งนี้ ได�รับการสนับสนุนและร�วมมือ
จากหน�วยงานต�างๆ เป6นอย�างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
สารบัญ 

                                                                                                                    หน�า 
 

ส�วนท่ี ๑   บทนํา          ๑ 
   วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน        ๑ 
   ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน        ๒ 
   ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน        ๔ 
 

ส�วนท่ี ๒   บัญชีสรุปโครงการ          5 
    รายละเอียดแผนการดําเนินงานประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ส�วนท่ี 1 บทนํา 

 

 

๑.๑ บทนํา 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน เป6นแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด และใช�เป6นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป< แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป<ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ประกอบด�วย ๗
ยุทธศาสตร�การพัฒนา ท่ีมีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด เป6นการ
กําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนา ท่ีสามารถนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือดําเนินการพัฒนาแก�ไขปLญหาและสนองตอบ
ความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

  การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินมาปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ต�องมีการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือแสดงโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ของส�วนงานต�างๆ ท่ีจะดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ในแต�ละ
ป<งบประมาณ การจัดทําแผนการดําเนินงานถือเป6นประโยชน�ในด�านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เพ่ือให�ทราบผลการพัฒนาว�าบรรลุวัตถุประสงค�หรือไม� รวมท้ังเพ่ือประโยชน�ในการทบทวนและปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหให�สามารถแก�ไขปLญหาและตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�ดียิ่งข้ึน 
 
๑.๒ วัตถุประสงค
ของแผนการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  มีดังนี้ 
1. เพ่ือให�ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�ท่ี

องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห จัดทําข้ึนในช�วงป<งบประมาณ 
2. เพ่ือให�ทราบจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจริงกับงบประมาณท่ีกําหนดไว�ในแต�ละแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
3. เพ่ือให�ทราบจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีได�ปฏิบัติจริงและโครงการ/กิจกรรม ท่ีได�กําหนดไว�ใน

แผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
4. เพ่ือให�ทราบข�อมูลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�ด�านต�าง ๆ เพ่ือการใช�ปรับปรุง

และทบทวนแผนพัฒนาในป<งบประมาณต�อไป 
5.เพ่ือเป6นเครื่องมือของผู�บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบล

เตาไห  
6. เพ่ือเป6นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตา

ไห มาใช�ให�มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข�อ ๒๖ กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทํา
แผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องการดําเนินการในพ้ืนท่ี
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของท�องถ่ิน จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณา
แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/ โครงการ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและหน�วยงานต�าง ๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน นําร�างแผนการดําเนินงานเสนอต�อคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

4. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 

5. ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ปNดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�
วันท่ีประกาศเพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต�องปNดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 
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จากข้ันตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเป7นแผนภูมิได�ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห   
                   ประจําป!งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการ
พัฒนา 

จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

พิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอผู�บริหารท�องถิ่น 

ประกาศเป#นแผนการดําเนินงาน 

ป$ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�า
วันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนใน
ท�องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต�องป$ดประกาศไว�
อย�างน�อยสามสิบวันนับแต�วันท่ีต้ังงบประมาณ
ดําเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

ผู�บริหารท�องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน�วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน  
หน�วยราชการ
ส�วนกลาง   
ส�วนภูมิภาค  
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๑.๔ ประโยชน
ของแผนการดําเนินงาน 
1. ทําให�ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�ท่ี

องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหจัดทําข้ึนในช�วงป<งบประมาณ 
2. ทําให�ทราบจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการจริงกับงบประมาณท่ีกําหนดไว�ในแต�ละแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
3. ทําให�ทราบจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได�ปฏิบัติจริง และโครงการ/กิจกรรมท่ีได�กําหนดไว�ใน

แผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
4. ทําให�ทราบข�อมูลการพัฒนาตามแนวทางพัฒนาและยุทธศาสตร�ด�านต�าง ๆ เพ่ือใช�ปรับปรุงและ

ทบทวนแผนพัฒนาในป<งบประมาณต�อไป 
5. เป6นเครื่องมือของผู�บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาของ องค�การบริหารส�วนตําบลเตา

ไห 
6. เป6นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหไป

ใช� ให�มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4-

- -



ส�วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป! 2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
/แนวทาง จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเป7นร�อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ(บาท) 

คิดเป7นร�อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ยุทธศาสตร
ที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค      
-แผนงานเคหะชุมชน 10 27.00 1,870,000 5.04 กองช�าง 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 100 3,904,000 100 กองช�าง 

รวม 29 43.93 5,774,000 15.00  
ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได� และการสร�างชุมชน  
                   ให�มีความเข�มแข็ง 

     

-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 5 71.42 77,000 24.06 สํานักปลัด 
รวม 5 71.42 77,000 30.08  

ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคมและการสงเคราะห
ผู�ด�อยโอกาส      
-แผนงานงบกลาง 4 57.14 7,512,000 76.54 สํานักปลัด 

รวม 4 50.00 7,512,000 76.38  
ยุทธศาสตร
ที่ 4 การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมชุมชน      
-แผนงานงบกลาง 1 100 90,000 100 สํานักปลัด 
-แผนงานสาธารณสุข 3 30.00 250,000 30.86 สํานักปลัด 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 100 15,000 100 สํานักปลัด 

รวม 6 60.00 335,000 42.40  
 
 
 
 

แบบ  ผด.01 
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ส�วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป! 2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร
/แนวทาง จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป7นร�อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป7นร�อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา  
                   และนันทนาการ 

     

-แผนงานการศึกษา 8 53.33 3,434,720 57.70 กองการศึกษา 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันมนาการ 2 28.57 130,000 31.32 กองการศึกษา 

รวม 10 41.66 3,564,720 53.07  
ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาด�านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                   ระบบนิเวศชุมชน 

     

-แผนงานการเกษตร 3 100 30,000 100 สํานักปลัด 
รวม 3 100 30,000 25.00  

ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การปOองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรียบร�อย การปOองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด 

     

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 58.33 185,000 27.20 สํานักปลัด 
รวม 7 53.84 185,000 26.42  

ยุทธศาสตร
ที่ 8 การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ      
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 30.00 330,000 6.85 สํานักปลัด 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100 20,000 100 สํานักปลัด 
-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1 33.33 150,000 88.23 สํานักปลัด 

รวม 5 31.25 500,000 8.71  
รวมทุกยุทธศาสตร
 69 61.06 17,977,720 30.61  
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการขยายเขตไฟฟWา 
บ�านนาพัง ม.2 เส�นทาง
สํานักสงฆ�บ�านนาพังไป
แยกนานางทองคํา ชาว
ปYา  

ขยายเขตไฟฟWา บ�านนาพัง ม.
2 เส�นทางสํานักสงฆ�บ�านนาพังไป
แยกนานางทองคํา ชาวปYา  
ระยะทาง 1,400 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 32) 

470,000 บ�านนาพัง  

ม.2 
กองช�าง             

2 โครงการขยายเขตไฟฟWา 
บ�านโนนสวาง ม.7 
เส�นทางจากบ�านนายไพ   
เชือกพรมถึงบ�านนาย
บรรหาร โพธิ์ดี  

เส�นทางจากบ�านนายไพ  เชือก
พรมถึงบ�านนายบรรหาร โพธิ์
ดี ระยะทาง 150 เมตร   
 (ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 33) 

75,000  บ�านโนนสวาง 
ม.7 

กองช�าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

3 โครงการขยายเขตไฟฟWา 
บ�านโนนสวาง ม.7 

เส�นทางจากบ�านนาย
ประเทือง  จันทร�ล้ําถึง
บ�านนางปราณี หวาน

หวาด 

เส�นทางจากบ�านนาย
ประเทือง  จันทร�ล้ําถึงบ�านนาง

ปราณี หวานหวาด 
ระยะทาง 400 เมตร 

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 2/2563 หน�า 33) 

200,000  บ�านโนนสวาง 
ม.7 

กองช�าง             

4 ขยายเขตไฟฟWาภายใน
หมู�บ�าน บ�านโนนสวาง ม.
7 เส�นทางจากบ�านนาย
บุญสี  พลแสนถึงบ�าน
นายทองคูณ  บุญชัย 
 

ขยายเขตไฟฟWาภายใน
หมู�บ�าน บ�านโนนสวาง ม.7
เส�นทางจากบ�านนายบุญสี  พล
แสนถึงบ�านนายทองคูณ  บุญ
ชัย ระยะทาง 200 เมตร   (ตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 34) 

100,000  บ�านโนนสวาง 
ม.7 

กองช�าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

5 โครงการขยายเขตไฟฟWา 
บ�านโนนสวาง ม.7
เส�นทางจากนานาง
รังสี ประทัยบุตรถึง 
นานางสง  เบ�าทอง 

 

ขยายเขตไฟฟWา บ�านโนนสวาง ม.7
เส�นทางจากนานางรังสี ประทัย
บุตร ถึงนานางสง  เบ�าทอง  
ระยะทาง 250 เมตร   (ตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 34)(ตามแบบ
แปลนที่ กฟภ.กําหนด) 

 

125,000 
  

บ�านโนนสวาง 
ม.7 

กองช�าง             

6 ขยายเขตไฟฟWาภายใน
หมู�บ�าน บ�านหม�อ ม.9 
เส�นทางจากนานาย
สม  ชาวกล�าถึงนานาย
อุทัย  เชือกพรม  
 

ขยายเขตไฟฟWาภายใน
หมู�บ�าน บ�านหม�อ ม.9 เส�นทาง
จากนานายสม  ชาวกล�าถึงนานาย
อุทัย  เชือกพรม ระยะทาง  
200 เมตร (ตามแผนพัฒนา
ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  
หน�า 35) 

150,000  บ�านหม�อ ม.9 กองช�าง             

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

7 ขยายเขตไฟฟWาภายใน
หมู�บ�าน บ�านหม�อ ม.9  
เส�นทางจากปYาช�าบ�าน
คอนสวรรค� ม.5 ถึงแยก
บ�านหม�อ   
 

ขยายเขตไฟฟWาภายในหมู�บ�าน  
บ�านหม�อ ม.9 เส�นทางจากปYาช�า
บ�านคอนสวรรค� ม.5ถึงแยกบ�าน
หม�อ  (ตามแผนพัฒนา
ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  
หน�า 35)(ตามแบบแปลนที่ กฟภ.
กําหนด) 

150,000  บ�านหม�อ ม.4 กองช�าง             

8 โครงการขยายเขตไฟฟWา 
บ�านหม�อ หมู� 4 เส�นทาง
บ�านหม�อถึงปYาช�า
สาธารณประโยชน� 

ขยายเขตไฟฟWาภายใน
หมู�บ�าน บ�านหม�อ ม.4 เส�นทาง
บ�านหม�อถึงปYาช�าสาธารณ 
ประโยชน� ระยะทาง 830 เมตร  
(ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 32) 

250,000 บ�านหม�อ ม.4              

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

9 โครงการขยายเขตไฟฟWาแรง
ต่ํา บ�านคอนสวรรค� หมู� 5  
เส�นทางบ�านนางทิพย�
สุดา  พลยศ ถึงนานาย
สอน  พังคะล ี

ขยายเขตไฟฟWาแรงต่ํา บ�านคอน
สวรรค� ม.5 เส�นทางบ�านนางทิพย�
สุดา  พลยศ ถึงนานายสอน  พังคะ
ล ีระยะทาง 200 เมตร  
(ตามแบบแปลนที่ กฟภ.กําหนด) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 33) 

100,000  บ�านคอน
สวรรค� ม.5 

กองช�าง             

1
0 

โครงการขยายเขต
ไฟฟWาแรงสูง บ�านคอนสวรรค� 
หมู� 5 เส�นทางจากทางหลวง
ชนบทถึงหน�าโรงเรียนบ�าน
คอนสวรรค�-สินเจริญ 

ขยายเขตไฟฟWาแรงสูง บ�านคอน
สวรรค� ม.5 เส�นทางจากทางหลวง
ชนบทถึงหน�าโรงเรียนบ�านคอนสวรรค�-
สินเจรญิ ระยะทาง  
380 เมตร (ตามแบบแปลนที่ กฟภ.
กําหนด)(ตามแผนพัฒนา 
ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2/2563 หน�า 36) 

250,000 บ�านคอน
สวรรค� หมู� 5 

             

 รวม  1,870,000               
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ�านหม�อ ม.4 เส�นทาง
บ�านหม�อ ถึงปYาช�า
สาธารณประโยชน� 

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ�านหม�อ ม.4  เส�นทาง 
บ�านหม�อ ถึงปYาช�าสาธารณ 

ประโยชน�ขนาด กว�าง  4  เมตร 
ยาว 117 เมตรหนา 0.15 เมตร 

พร�อมไหล�ทางลูกรังข�างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น�อย
กว�า 468 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่ อบต.เตาไหกําหนด(ตาม

แผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2/2563 หน�า 24) 

250,000 บ�านหม�อ ม.4 กองช�าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-12- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

2 โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ�านคอนเลียบ หมู� 3 
เส�นทางจากบ�านนาง
จันทร�เพ็ง ศรีชัยมูล  
ถึง บ�านนายประยูร   
กุ�งแก�ว 

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ�านคอนเลียบ ม.3 เส�นทาง

จากบ�านนางจันทร�เพ็ง  ศรีชัย
มูล ถึง บ�านนายประยูร  กุ�งแก�ว 

ขนาด
กว�าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร   
หนา 0.15 เมตร พร�อมไหล�ทาง

ลูกรัง ข�างละ 0.50 เมตร   
หรือมีพื้นที่ไม�น�อย

กว�า 428 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห

กําหนด 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 24) 

228,000 บ�านคอนเลียบ 
ม.3 

กองช�าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 

-13- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

3 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ�านเตาไห  
ม.1 เส�นทางบ�านนาง
ยุพาพิน โพนทอง  
ถึง บ�านนางอรทัย 
โมกสืบแสน  

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในหมู�บ�าน บ�านเตาไห ม.

1 เส�นทางบ�านนางยุพาพิน 
โพนทอง ถึง บ�านนางอรทัย โมกสบื

แสน ขนาดกว�าง 0.30 เมตร 
ยาว  183  เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40 เมตร พร�อมฝาปNด คสล.  
พร�อมบ�อพัก 

ขนาด 0.80x0.80 เมตร 
จํานวน 4 บ�อ พร�อมลง
ท�อ คสล. ขนาด เส�นผ�าน

ศูนย�กลาง 0.40x1.00 เมตร 
จํานวน 17 ท�อน และยาแนว  
ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห  

กําหนด (ตามแผนพัฒนา
ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2/2563 หน�า 20) 
 

336,000  บ�านเตาไห  
ม.1 

กองช�าง             

 
 

แบบ ผด.02 

-14- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

4 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ�านเตาไห  
ม.1 เส�นทางจากหน�า
บ�านนางณัฐนันท�  รอบ
รู� ถึงหลังวัดโพธิ์ชัย 
 

เส�นทางจากหน�าบ�านนาง
ณัฐนันท�  รอบรู� ถึงหลังวัดโพธิ์ชัย 

ขนาดกว�าง 0.30 เมตร  
ยาว  114  เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 เมตร พร�อมฝา
ปNด คสล. พร�อมบ�อพัก  

ขนาด 0.80x0.80 เมตร   
จํานวน 1 บ�อ ตามแบบแปลน

ที่ อบต.เตาไห กําหนด  
 (ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2/2563 หน�า 20) 

194,000  บ�านเตาไห  
ม.1 

กองช�าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-15- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

5 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู�บ�าน บ�านคอน
สวรรค� ม.5 เส�นทาง
จากบ�านนาง
อัมพร  แก�ว
เหลา ถึง บ�านนาย
ครรชิต จุนจริง  

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� ม.5 เส�นทางจากบ�าน
นางอัมพร  แก�วเหลา ถึง บ�านนาย

ครรชิต จุนจริง  ขนาดกว�าง  
0.30 เมตร ยาว  66  เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร�อมฝา

ปNด คสล.พร�อมบ�อพัก  
ขนาด 0.80x0.80 เมตร  จํานวน

 1 บ�อ ตามแบบแปลนที่ 
 อบต.เตาไหกําหนด  
งบประมาณ บาท 

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2/2563 หน�า 25) 
 

110,000  บ�านคอน
สวรรค�  
ม.5 

กองช�าง             

 
 

แบบ ผด.02 

-16- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

6 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู�บ�าน บ�านคอน
สวรรค� ม.5 เส�นทาง
จากบ�านนาง
นวลจันทร�  ชาว
กล�า ถึง  
บ�านนางกรอง
กาญจน�  โทรัตน�   

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� ม.5 เส�นทางจากบ�าน
นางนวลจันทร�  ชาวกล�า ถึง  

บ�านนางกรองกาญจน�  โทรัตน�   
ขนาดกว�าง 0.30 เมตร  
ยาว 92 เมตร ลึกเฉลี่ย 

 0.40 เมตร พร�อมฝาปNด คสล.  
ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห
กําหนด   (ตามแผนพัฒนา

ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
2/2563 หน�า 25) 

 
 

150,000  บ�านคอน
สวรรค�  
ม.5 

กองช�าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 

-17- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

7 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู�บ�าน บ�านคอน
สวรรค� ม.5 เส�นทาง
จากบ�านนายคําภา   
วงศ�ดง ถึง ศาลา
ประชาคมหมู�บ�าน  

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� ม.5 เส�นทางจากบ�าน
นายคําภา  วงศ�ดง ถึง ศาลา

ประชาคมหมู�บ�าน ขนาด
กว�าง 0.30 เมตร ยาว 68 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร�อมฝา

ปNด คสล. ตามแบบแปลนที่ อบต.
เตาไหกําหนด   

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2/2563 หน�า 26) 
 

100,000  บ�านคอน
สวรรค�  
ม.5 

กองช�าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-18- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

8 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู�บ�าน บ�านคอน
สวรรค� ม.5 เส�นทาง
จากบ�านนางวลจันทร�   
ชาวกล�า ถึง บ�านนาง
คําใหม� ม�วงปาน   

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน บ�าน

คอนสวรรค� ม.5 เส�นทางจากบ�าน
นางนวลจันทร�   

ชาวกล�า ถึง บ�านนางคําใหม� 
 ม�วงปาน  ขนาดกว�าง  

0.30 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร พร�อมฝา
ปNด คสล. ตามแบบแปลนที่  

อบต.เตาไหกําหนด   
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 26) 

59,000  บ�านคอน
สวรรค�  
ม.5 

กองช�าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-19- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

9 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เหล็กภายในหมู�บ�าน 
บ�านสร�างกวาง ม.8 
เส�นทางหน�าบ�านนาง
ทองปาน ถึง สามแยก
ทางไปวัดปYานฤนาท 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เหล็กภายในหมู�บ�าน  
บ�านสร�างกวาง ม.8  

เส�นทางหน�าบ�านนางทองปาน  
ถึง สามแยกทางไปวัดปYานฤนาท 

ขนาดกว�าง 0.30 เมตร  
ยาว 94 เมตร ลึกเฉลี่ย  

0.40 เมตร พร�อมฝาปNด คสล.  
ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห

กําหนด(ตามแผนพัฒนา 
ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
2/2563 หน�า 28) 

 

156,000  บ�านสร�าง
กวาง  
ม.8 

กองช�าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-20- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

10 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เหล็กภายในหมู�บ�าน 
บ�านสร�างกวาง ม.8 
เส�นทางสี่แยก
กลางบ�าน ถึง สี่แยก
บ�านนายบุญมี  ซาเตา 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เหล็กภายในหมู�บ�าน  
บ�านสร�างกวาง ม.8  

เส�นทางสี่แยกกลางบ�าน ถึง สี่แยก
บ�านนายบุญมี  ซาเตา 

ขนาดกว�าง 0.30 เมตร  
ยาว 130 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 เมตร พร�อมฝา
ปNด คสล. พร�อมบ�พัก คสล.  

ขนาด 0.80x0.80 ม. จํานวน 2 
บ�อ ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห

กําหนด(ตามแผนพัฒนา 
ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม 

 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
2/2563 หน�า 28) 

 

220,000  บ�านสร�าง
กวาง  
ม.8 

กองช�าง             

 
 

แบบ ผด.02 

-21- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

11 โครงการก�อสร�างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เหล็กภายในหมู�บ�าน 
บ�านสร�างกวาง ม.8 
เส�นทางหน�าบ�านนาง
สมร  ศิริวรา ถึง บ�าน
นางวรวรรณ ดีสิน 

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เหล็กภายในหมู�บ�าน  
บ�านสร�างกวาง ม.8  

เส�นทางหน�าบ�านนางสมร  ศิริวรา  
ถึง บ�านนางวรวรรณ ดีสิน 
ขนาดกว�าง 0.30 เมตร  
ยาว 73 เมตร ลึกเฉลี่ย  

0.40 เมตร พร�อมฝาปNด คสล.  
พร�อมบ�อพัก คสล.  

ขนาด 0.80x0.80 ม. จํานวน 1 
บ�อ ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห

กําหนด(ตามแผนพัฒนา 
ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
2/2563 หน�า 29) 

 

124,000  บ�านสร�าง
กวาง  
ม.8 

กองช�าง             

 
 

แบบ ผด.02 

-22- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

12 โครงการก�อสร�าง
อาคารอเนกประสงค� 

ก�อสร�างอาคารอเนกประสงค�  
บริเวณที่ทําการ อบต.เตาไห 

ขนาดกว�าง 8 เมตร   
ยาว 20 เมตร พื้นที่ใช�
สอย 160 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห
กําหนด(ตามแผนพัฒนา

ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2/2563 หน�า 

31) 

750,000  อบต.เตาไห กองช�าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-23- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

13 โครงการขุดบ�อขยะ 
บ�านนาพัง ม.2 

ขุดบ�อขยะบ�านนาพัง ม.2 ขนาด
พื้นที่ 400 ตารางเมตร ปริมาณ
ดินขุดไม�น�อยกว�า 200 ลูกบาศก�
เมตร ตามแบบที่ อบต.เตาไห
กําหนด(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 
 2561-2565 เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2/2563 หน�า 
23) 

 

30,000  บ�านนาพัง  
หมู� 2 

กองช�าง             

14 โครงการเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กหน�าห�องกอง
ช�าง อบต.เตาไห 

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม�น�อย
กว�า 58 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่ อบต.เตาไห กําหนด 

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2/2563 หน�า 31) 

25,000  อบต.เตาไห กองช�าง             

 
 

แบบ ผด.02 

-24- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

15 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล. เป6นผิว
ลาดยางแอสฟLลติก
ภายในหมู�บ�าน บ�าน
คอนเลียบ ม.3 

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป6นผิว
ลาดยางแอสฟLลติกภายในหมู�บ�าน 
บ�านคอนเลียบ ม.3ปรับปรุงผิว
จราจร คสล.เป6นผิวลาดยางแอส
ฟLลติกภายในหมู�บ�าน บ�านคอน
เลียบ ม.3  เส�นทางจากบ�านนาย
สมคิด เจริญถึงบ�าน นายบัว พลศ  
กว�าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร ห
นา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
/ไหล�ทางไม�น�อยกว�า 880 ตาราง

เมตร ตามแบบแปลนที่  
อบต.เตาไห กําหนด(ตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่น2561-

2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 23) 

272,000  บ�านคอนเลียบ 
หมู� 3 

กองช�าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 

-25- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

16 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.เป6นผิว
ลาดยางแอสฟLลติก
ภายในหมู�บ�าน บ�านสิน
เจริญ ม.6 เส�นทางแยก
ทางหลวง 2022 ถึง  
วัดปYาพระนาไฮ  

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป6นผิว
ลาดยางแอสฟLลติกภายในหมู�บ�าน 
บ�านสินเจริญ ม.6 เส�นทางแยก
ทางหลวง 2022 ถึง วัดปYาพระ

นาไฮ ขนาดกว�าง 5 เมตร  
ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล�ทางไม�
น�อยกว�า 1,400 ตารางเมตร ตาม

แบบแปลนที่ อบต.เตาไห
กําหนด  (ตามแผนพัฒนา

ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม 
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 

 หน�า 27) 
 

435,000  บ�านสินเจริญ 
หมู� 6 

กองช�าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-26- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

17 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.เป6นผิว
ลาดยางแอสฟLลติก

ภายในหมู�บ�าน บ�านสิน
เจริญ ม.6 เส�นทางแยก
ทางหลวง 2022 ถึง 

ศาลาประชาคมหมู�บ�าน 

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป6นผิว
ลาดยางแอสฟLลติกภายในหมู�บ�าน 
บ�านสินเจริญ ม.6เส�นทางแยก 

ทางหลวง 2022 ถึง 
ศาลาประชาคมหมู�บ�าน ขนาด 
กว�าง 4 เมตร ยาว45 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล�ทางไม�น�อยกว�า 

200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ที่ อบต.เตาไหกําหนด (ตามแผน 

พัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2/2563 หน�า 27) 

65,000  บ�านสินเจริญ 
หมู� 6 

กองช�าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-27- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

18 โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงานกอง

ช�าง อบต.เตาไห 

ปรับปรุงอาคารสํานักงานกองช�าง อบต.
เตาไห  ตามแบบแปลนที่ อบต.เตาไห

กําหนด (ตามแผนพัฒนา
ท�องถิ่น 2561-2565 

เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2563 หน�า 31) 

200,000  อบต.เตาไห กองช�าง             

19 โครงการรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู�บ�าน บ�านม�อ 
ม.9 เส�นทางบ�านนาย

วิวัฒน�  พิลา
วัน ถึง บ�านนาง
สมปอง  ศิริเวศ 

 

ก�อสร�างรางระบายน้ําภายในหมู�บ�าน 
บ�านหม�อ ม.9 

เส�นทางบ�านนายวิวัฒน� พิลาวัน ถึง 
บ�านนางสมปอง  ศิริเวศ ขนาดกว�าง 
0.30 เมตร ยาว 117  เมตร  ลึก

เฉลี่ย 0.40 เมตร พร�อมฝาปNด 
คสล.พร�อมบ�อพักขนาด 0.80x0.80 
เมตร  จํานวน 2 บ�อ ตามแบบแปลน

ที่ อบต.เตาไหกําหนด(ตามแผน 
พัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565 เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 30) 

200,000               

 รวม  3,904,000               
 

แบบ ผด.02 

-28- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได� และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
2.1  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการฝ_กอบรม
อาชีพการนวดแผน

ไทย   

ฝ_กอบรมอาชีพการนวดแผน
ไทย  ให�กับประชาชนในพื้นที่

ตําบลเตาไห 

20,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

2 โครงการฝ_กอบรม
ส�งเสริมอาชีพการจัก

สาน    

ฝ_กอบรมอาชีพการจักสาน ให�กับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเตาไห 

10,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

3 โครงการฝ_กอบรม
อาชีพการทําพาน

บายศรี    

ฝ_กอบรมอาชีพการทําพาน
บายศรี   ให�กับประชาชนในพื้นที่

ตําบลเตาไห 

7,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

4 โครงการฝ_กอบรม
อาชีพการกรีดยาง   

ฝ_กอบรมอาชีพการกรีดยาง  ให�กับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเตาไห 

20,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

5 อุดหนุนกลุ�มสตรีตําบล
เตาไหเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

อุดหนุนกลุ�มสตรีตําบลเตาไหเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

20,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  7,700               
 
 

-29- 

แบบ ผด.02 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคมและการสงเคราะห
ผู�ด�อยโอกาส 
3.1  แผนงานงบกลาง 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ เพื่อจ�ายเป6นเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู�สูงอายุขององค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2552  
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565 หน�า 137) 

5,640,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ�ายเป6นเบี้ยยังชีพคนพิการ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
หลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบี้ยความ
พิการให�คนพิการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559  
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 หน�า 137) 

 

1,800,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 

-30- 

แบบ ผด.02 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคมและการสงเคราะห
ผู�ด�อยโอกาส 
3.1  แผนงานงบกลาง 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

3 เบี้ยยังชีพผู�ปYวยเอดส� เพื่อจ�ายเป6นเบีย้ยังชีพผู�ปYวยโรคเอดส�ที่แพทย�
ได�ให�การรับรองและวินิจฉยัแล�วและได�รับการ

คัดเลือกตามหลักเกณฑ�และวธิีที่องค�การ
บริหารส�วนตําบล   เตาไหกําหนด,ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว�าด�วยการจ�ายเงิน

สงเคราะห�เพื่อการยังชีพขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2548 

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 หน�า 137) 

42,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

4 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อจ�ายเป6นเงินสมทบเข�ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเตาไห โดยยึดหลักการประชาชน

ออม 1 ส�วน องค�กรปกครองส�วนท�องถิน่
สมทบ 1 ส�วน  

และรัฐบาล 1 ส�วน โดยองค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นพิจารณาสมทบได�ตามฐานะการคลัง
ของแต�ละแห�ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลง

วันที่ 20 สิงหาคม 2553 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565 หน�า 137) 

30,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  7,512,000               
 

-31- 

แบบ ผด.02 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 4 การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมชุมชน 
1.1  แผนงานงบกลาง 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

ต.ค. พ.ย
. 

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

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

ตําบลเตาไห 

เพื่อสนับสนุนให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ โดย
สมทบในอัตราไม�น�อยกว�าร�อย

ละ 40 ของเงินที่ได�รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห�งชาติ 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565 หน�า 140) 

90,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  90,000               
 
 
 
 
 
 
 

-32- 

แบบ ผด.02 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 4 การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมชุมชน 
1.2  แผนงานสาธารณสุข 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ�า 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายตาม
โครงการสัตว�ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย� ดร.

สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟWา
จุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เช�น  
ค�าปWายโครงการ ค�าอาหาร  

อาหารว�างและ
เครื่องดื่ม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�า
วัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่นที่

เกี่ยวข�อง (ตามแผนพัฒนา 
ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม  

เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 42) 

50,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 

-33- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 4 การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมชุมชน 
1.2  แผนงานสาธารณสุข 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

2 เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู�บ�าน
ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริด�าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ�ายเป6นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู�บ�านๆละ 20,000 บาท  

จํานวน 9 หมู�บ�าน สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด�านสาธารณสุข  

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 หน�า 141) 

180,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการธนาคารขยะ เช�น ค�าปWาย
โครงการ ค�าอาหารว�างและ

เครื่องดื่ม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�า
วัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่นที่

เกี่ยวข�อง 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565 หน�า  144) 

20,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  250,000               
 

แบบ ผด.02 

-34- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 4 การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมชุมชน 
1.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการสํานักงาน 
สีเขียว 

เพื่อจ�ายเป6นค�าในการดําเนินโครงการ
สํานักงานสีเขียว หรือ บิ๊กคลีนนิ่ง

เดย�  เช�น ค�าปWายโครงการ ค�าอาหาร
ว�างและเครื่องดื่ม ค�าวัสดุอุปกรณ� และ

ค�าใช�จ�ายอื่นที่เกี่ยวข�อง 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2/2563  หน�า  37) 

5,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

2 โครงการปLcนจักรยาน
เพื่อลดภาวะโลกร�อน 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในการดําเนิน
โครงการปLcนจักรยานเพื่อลดภาวะโลก
ร�อน ในพื้นที่ตําบลเตาไห เช�น ค�าปWาย

โครงการ ค�าอาหารว�างและ
เครื่องดื่ม  ค�าวัสดุอุปกรณ� และ

ค�าใช�จ�ายอื่นที่เกี่ยวข�อง 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2/2563  หน�า  37) 

10,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  15,000               
 
 

แบบ ผด.02 

-35- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
1.1  แผนงานการศึกษา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการสนับสนุน
ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให�เด็กนักเรียนศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
เตาห จํานวน 135 คน  

จํานวน 245 วันๆละ 20 บาท  
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565  หน�า 154-156) 

661,500  อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการสนับสนุน
ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

สถานศึกษา 

ค�าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ

จ�ายเป6นค�าจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน และวัสดุการศึกษาสําหรับ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห จํานวน 

 135 คนๆ
ละ 1,700 บาท  (ตาม

แผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565  หน�า 145-148) 

229,500  อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 

-36- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
1.1  แผนงานการศึกษา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

3 โครงการสนับสนุน
ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

สถานศึกษา 

ค�าหนังสือเรียนสําหรับศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห จํานวน 85 คนๆ
ละ 200 บาท (ตามแผนพัฒนา

ท�องถิ่น 2561-565  หน�า 156) 
 

17,000  อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสนับสนุน
ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

สถานศึกษา 

ค�าอุปกรณ�การเรียนสําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การ

บริหารส�วนตําบลเตา
ไห จํานวน 85 คนๆ

ละ 200 บาท (ตามแผนพัฒนา
ท�องถิ่น 2561-565  หน�า 156) 

 

17,000  อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-37- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
1.1  แผนงานการศึกษา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

5 โครงการสนับสนุน
ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

สถานศึกษา 

ค�าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การ

บริหารส�วนตําบลเตา
ไห จํานวน 85 คนๆ

ละ 300 บาท (ตามแผนพัฒนา
ท�องถิ่น 2561-565  หน�า 156) 

 

25,500  อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสนับสนุน
ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

สถานศึกษา 

ค�ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียนสําหรับ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การ

บริหารส�วนตําบลเตา
ไห จํานวน 85 คนๆ

ละ 430 บาท (ตามแผนพัฒนา
ท�องถิ่น 2561-565  หน�า 156) 

 

36,550   กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-38- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
1.1  แผนงานการศึกษา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

7 ค�าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ�ายเป6นค�าจัดซื้ออาหาร 
เสริม(นม) ให�แก�นักเรียน 

(1) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
องค�การบริหารส�วนตําบล 

เตาไห จํานวน 370 คนๆละ 
 7.37 บาท จํานวน 260 วัน   
เป6นเงิน  708,990   บาท(ตาม

แผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565  หน�า 148-151) 

(2) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขต
องค�การบริหารส�วนตําบลเตา

ไห จํานวน 135 คนๆ
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เ
ป6นเงิน  258,680  บาท (ตาม

แผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565  หน�า 148-151) 

967,670 อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 

-39- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
1.1  แผนงานการศึกษา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

8 เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

เพื่อจ�ายเป6นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให�แก�โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตตําบลเตาไห จํานวน 370  
คนๆละ 20 บาท จํานวน 200  
วัน(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น  
2561-2565 หน�า 155) 

 

1,480,000 อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

 รวม  3,434,720               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-40- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 5 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการแข�งขันกีฬา
เยาวชนต�านยาเสพติด 

ประจําป< 2564 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายโครงการแข�งขันกีฬา
เยาชนต�านยาเสพติด ประจําป< 2564  
เช�น ค�าปWายโครงการ ค�าของรางวัล และ
ถ�วยรางวัล ค�าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา ค�าจัดสถานที่ และค�าใช�จ�าย

อื่นๆที่จําเป6นในโครงการนี้ 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565  หน�า 158) 

100,000  อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการรดน้ําดําหัว
ผู�สูงอายุตําบลเตาไห 

ประจําป< 2564 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายโครงการรดน้ําดําหัว
ผู�สูงอายุตําบลเตาไห ประจําป< 2564 เพื่อ
จ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในการจัดงานรดน้ําดําหัว
ผู�สูงอายุในเขตตําบลเตาไห ประจําป<  
2564 เช�น ค�าของรางวัลสําหรับ
ผู�สูงอายุ ค�าอาหารว�าง และเครื่องดื่ม  

ค�าอาหารกลาง ค�าจัดสถานที่ และ
ค�าใช�จ�ายอื่นๆที่จําเป6นในโครงการนี้  

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 หน�า 158) 

30,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  130,000               
 
 

แบบ ผด.02 

-41- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาด�านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
1.1  แผนงานการเกษตร 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการคลองสวยน้ํา
ใส ใส�ใจสิ่งแวดล�อม 

เพื่อจ�ายเป6นค�าในการดําเนินโครงการ
คลองสวยน้ําใส ใส�ใจสิ่งแวดล�อม เช�น ค�า

ปWายโครงการ ค�าอาหารว�างและ
เครื่องดื่ม ค�าวัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�าย

อื่นที่เกี่ยวข�อง(ตามแผนพัฒนา 
ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน�า 37) 

10,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

2 โครงการปลูกต�นไม�ใน
วันสําคัญต�างๆ 

เพื่อจ�ายเป6นค�าดําเนินโครงการปลูกต�นไม�
ในวันสําคัญต�างๆ เช�น วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัว สมเด็จพระนางเจ�าพระบรม
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ� ทุก

พระองค�ในราชวงศ�จักรี เพื่อเป6นการเฉลิม
พระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปYาใน

พื้นที่ เช�น ค�าปWายโครงการ ค�าอาหารว�าง
และเครื่องดื่ม ค�าวัสดุอุปกรณ� และ

ค�าใช�จ�ายอื่นที่เกี่ยวข�อง 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 38) 

10,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 

แบบ ผด.02 

-42- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาด�านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
1.1  แผนงานการเกษตร 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

3 โครงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม 

เพื่อเป6นค�าใช�จ�ายในโครงการ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ในการปล�อยปลาสร�าง
ความมั่นคงทางอาหาร  ทําความ
สะอาดพื้นที่สาธารณะ อนุรักษ�
พื้นที่ปYาเพิ่มพื้นที่ปYาสีเขียว เพื่อ

จ�ายเป6นค�าปWายครงการ ค�าอาหาร 
ว�างและเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ

อุปกรณ� ค�าเช�าเครื่องเสียง และ
ค�าใช�จ�ายอื่นที่เกี่ยวข�อง(ตามแผน 
พัฒนาท�องถิ่น 2561-2565 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน�า 38) 

 

10,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  30,000               
 
 
 

แบบ ผด.02 

-43- 



 

  

 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การปOองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ เรียบร�อย การปOองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด 
1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการความ
ปลอดภัยทางถนน

(คปถ.ต.) 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในโครงการ
ความปลอดภัยทางถนน เช�น ค�าปWาย

โครงการ ค�าตอบแทนวิทยากร  
ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องดื่ม    
ค�าวัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่
เกี่ยวข�อง(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น  

2561-2565 หน�า  167) 

15,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

2 โครงการปWองกันและ
แก�ไขปLญหาไฟปYาและ

หมอกควัน 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินการโครงการปWองกันและแก�ไข

ปLญหาไฟปYาและหมอกควันของ
ประชาชนในเขตตําบลเตาไห เช�น ค�า

ปWายโครงการ ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและ

เครื่องดื่ม ค�าวัสดุอุปกรณ� และ
ค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกี่ยวข�อง 

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 หน�า  165) 

20,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 

แบบ ผด.02 

-44- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การปOองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ เรียบร�อย การปOองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด 
1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

3 โครงการปWองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช�วง

เทศกาลป<ใหม� 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ
ตามโครงการปWองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช�วงเทศกาลป<
ใหม� ประจําป< 2564 เช�น 

 ค�าปWายโครงการ ค�าวัสดุอุปกรณ� และ
ค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกี่ยวข�อง  (ตาม

แผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-2565 
 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563  หน�า  40) 

10,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

4 โครงการปWองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช�วง

เทศกาลสงกรานต� 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ
ตามโครงการปWองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต�  
ประจําป< 2564 เช�น ค�าปWาย

โครงการ ค�าวัสดุอุปกรณ� และค�าใช�จ�าย
อื่นๆที่เกี่ยวข�อง  

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2/2563  หน�า  41) 

10,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 

-45- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การปOองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ เรียบร�อย การปOองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด 
1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

5 โครงการฝ_กซ�อมแผน
ปWองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินการฝ_กซ�อมแผนปWองกัน

อัคคีภัย และแผนปWองกันอุบัติเหตุ
ของพนักงานส�วนตําบล  

ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง อป
พร. และเจ�าหน�าที่กู�ชีพ เช�น ค�า

ปWายโครงการ ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�าง

และเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ
อุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่

เกี่ยวข�อง 
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-

2565 หน�า  165) 

15,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

-46- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การปOองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ เรียบร�อย การปOองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด 
1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

6 โครงการฝ_กอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ 

(หลักสูตรทบทวน) 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในโครงการ
ฝ_กอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ(หลักสตูร

ทบทวน) ให�กับจิตอาสาภัยพิบัตติาํบล
เตาไห เช�น ค�าปWายโครงการ 

 ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหาร  
อาหารว�างและเครื่องดืม่ ค�าวัสดุ

อุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกี่ยวข�อง
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561 

-2565 เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563  หน�า  40) 

100,000  อบต.เตาไห สํานักปลัด             

7 โครงการฝ_กอบรม
ช�วยเหลือเด็กจมน้ํา 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในโครงการ
ฝ_กอบรมช�วยเหลือคนจมน้ําสําหรบั
เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตําบล
เตาไห เช�น ค�าปWายโครงการ ค�าตอบ 
แทนวิทยากร ค�าอาหาร อาหารว�างและ
เครื่องดื่ม ค�าวัสดุอุปกรณ� และ
ค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกี่ยวข�อง(ตามแผน 
พัฒนาท�องถิ่น 2561-565 หน�า166) 

15,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  185,000               
 

แบบ ผด.02 

-47- 



 

  

 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตร
ที่ 8 การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 โครงการฝ_กอบรมด�าน
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินโครงการฝ_กอบรมให�ความรู�
ด�านคุณธรรมจริยธรรม ความ
เข�าใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและกฎหมายที่ควร
รู� แก�คณะผู�บริหาร พนักงานส�วน
ตําบล ลูกจ�างพนักงานจ�าง และ
ประชาชนในพื้นที่  อบต.เตา
ไห เช�นค�าปWายโครงการค�าอาหาร  
อาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ
อุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่
เกี่ยวข�อง(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น  
2561-2565 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563   
หน�า  39) 

 

10,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 

แบบ ผด.02 

-48- 



 

  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 8 การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

2 โครงการฝ_กอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผู�บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.เตา
ไห พนักงาน อบต.เตา
ไห คณะกรรมการทุก

คณะ 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินโครงการฝ_กอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของ
ผู�บริหาร สมาชิกสภา อบต.เตา

ไห พนักงาน อบต.เตา
ไห คณะกรรมการทุกคณะ เช�น ค�า
ปWายโครงการ ค�าอาหาร อาหาร

ว�างและเครื่องดื่ม ค�าวัสดุ
อุปกรณ� ค�ายานพาหนะ ค�าที่
พัก ค�าตอบแทนวิทยากร และ
ค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกี่ยวข�อง  (ตาม

แผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 หน�า 169) 

300,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร
ที่ 8 การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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. 

3 ค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจในการ
ให�บริการประชาชน
ของ อบต.เตาไห 

เพื่อจ�ายเป6นค�าดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจในการให�บริการ
ประชาชน ของ อบต.เตาไห   
(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 หน�า  169) 

 

20,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  330,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตร
ที่ 8 การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 
1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 เงินอุดหนุนศูนย�
ปฏิบัติการร�วมในการ
ช�วยเหลือประชาชน
ขององค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่น 

เพื่อจ�ายเป6นเงินอุดหนุนศูนย�
ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือ

ประชาชนขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น อําเภอเพ็ญ ให�องค�การ

บริหารส�วนตําบลบ�านเหล�าในการ
ดําเนินงานศูนย�ปฏิบัติการร�วมใน

การช�วยเหลือประชาชนของ
องค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่น อําเภอเพ็ญ ประจําป<
งบประมาณ พ.ศ.2564 

(ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 2561-
2565 หน�า 168) 

20,000 อบต. 
บ�านเหล�า 

สํานักปลัด             

 รวม  20,000               
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตร
ที่ 8 การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 
1.3  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน�วย 
งาน

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 ค�าใช�จ�ายในการ
เลือกตั้งผู�บริหาร

ท�องถิ่น และสมาชิก
สภาท�องถิ่น 

เพื่อจ�ายเป6นค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งผู�บริหาร
ท�องถิ่น และสมาชิกสภา

ท�องถิ่น เช�น ค�าปWาย
ประชาสัมพันธ� ค�าวัสดุ

อุปกรณ� และค�าใช�จ�ายอื่นที่
เกี่ยวข�อง  (ตามแผนพัฒนา 

ท�องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  

2/2563  หน�า  18) 

150,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  150,000               
 
 
 
 
  
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
1.  ประเภท  ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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 ตู�เหล็กเก็บแฟWม แบบ 40 
ช�อง 4 ชั้น 

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บ
แฟWม แบบ 40 ช�อง 4 ชั้น จํานวน
 1 ตู�ๆละ 6,000 บาท  (ราคา
ตามท�องตลาด) 
 

6,000 
 

อบต.เตาไห สํานักปลัด             

2 โตfะพับอเนกประสงค�หน�า
ขาวขนาดใหญ� 

จัดซื้อโตfะพับอเนกประสงค�หน�า
ขาวขนาดใหญ� จํานวน 10 ตัวๆ
ละ 2,000 บาท ตั้ง
ไว� 20,000 บาท (ราคาตาม
ท�องตลาด) 
 

20,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

3 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ
บานเลื่อนกระจก 

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ
บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู�ๆ
ละ 6,500 บาท ตั้งไว�  
13,000 บาท  (ราคาตาม
ท�องตลาด)   
 

13,000 อบต.เตาไห กองคลัง             

 

แบบ ผด.02/1 

-53- 



 

  

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
1.  ประเภท  ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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. 

4 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 
2 บานเปNด 

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2  
บานเปNด จํานวน 1 ตู�ๆละ  
5,500 บาท ตั้งไว� 5,500 บาท  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ�เดือน
ธันวาคม 2562)   

5,500 
 

อบต.เตาไห กองคลัง             

5 โตfะเหล็กพร�อมกระจก 
ขนาด 4 ฟุต 

จัดซื้อโตfะเหล็กพร�อม
กระจก  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตั
วๆละ 6,500 บาท ตั้ง
ไว� 6,500 บาท (ราคาตาม
ท�องตลาด) 
 

6,500 อบต.เตาไห กองคลัง             

 รวม  39,300               
 
 
 
 
 
 

-54- 

แบบ ผด.02/1 



 

  

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
1.  ประเภท  ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2563 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 
2 บานเปNด 

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2  
บานเปNด จํานวน 1 ตู�ๆละ  
5,500 บาท ตั้งไว� 5,500 บาท  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ�เดือน
ธันวาคม 2562)   

5,500 
 

อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  5,500               
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แบบ ผด.02/1 



 

  

 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี

1.  ประเภท  ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 1.1  แผนงานการศึกษา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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 เก�าอี้ปฏิบัติงาน จัดซื้อเก�าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 1  
ตัวๆละ 3,000 บาท สําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ�านหม�อ (ราคา
ตามท�องตลาด) 

3,000 
 

อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

2 ตู�เก็บของ แบบ 6 ช�อง จัดซื้อตู�เก็บของ แบบ 6 ช�อง  
จํานวน 2 ตู�ๆละ 1,500 บาท   
สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�าน
คอนเลียบ และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
บ�านนาพัง (ราคาตามท�องตลาด) 

3,000 อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

3 ตู�เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนกระจก 

จัดซื้อตู�เก็บเอกสาร แบบบาน
เลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู�ๆ
ละ 6,500 บาท สําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ�านคอนเลียบ,คอน
สวรรค�-สินเจริญ และศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กบ�านหม�อ (ราคาตาม
ท�องตลาด) 

19,500 อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด.02/1 



 

  

 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี

1.  ประเภท  ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 1.1  แผนงานการศึกษา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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. 

4 ตู�ลิ้นชักพลาสติก ขนาด 4 
ช�อง 

จัดซื้อตู�ลิ้นชักพลาสติก ขนาด  
4 ช�อง จํานวน 6 ตู�ๆละ  
1,000 บาท สําหรับศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีอุดมพร,นาพัง และ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านหม�อ  
(ราคาตามท�องตลาด) 
 
 

6,000 
 

อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

5 ตู�เหล็กเก็บแฟWม แบบ 40 
ช�อง 4 ชั้น 

จัดซื้อตู�เหล็กเก็บแฟWม แบบ 40  
ช�อง 4 ชั้น จํานวน 1 ตู�ๆละ  
6,000 บาท สําหรับศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เตาไห 
(ราคาตามท�องตลาด) 
 
 

6,000 อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด.02/1 



 

  

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
1.  ประเภท  ครุภัณฑ
สํานักงาน 
 1.1  แผนงานการศึกษา 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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. 

6 โตfะพร�อมเก�าอี้
คอมพิวเตอร� 

จัดซื้อโตfะพร�อมเก�าอี้คอมพิวเตอร�  
จํานวน 2 ชุดๆละ 5,000 บาท  
ตั้งไว� 10,000 บาท สําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ�านนาพัง และศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบ�านหม�อ (ราคาตาม
ท�องตลาด) 
 

10,000 อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

7 โตfะเหล็กปฏิบัติงาน 
ขนาด 5 ฟุต 

จัดซื้อโตfะเหล็กพร�อมกระจก
ปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1
 ตัวๆละ 7,500 บาท สําหรับ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�าน
หม�อ  (ราคาตามท�องตลาด)  
 

7,500 อบต.เตาไห กอง
การศึกษา 

            

 รวม  55,000               
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แบบ ผด.02/1 



 

  

 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี

1.  ประเภท  ครุภัณฑ
งานบ�านงานครัว 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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 เครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง
แบบสะพายไหล� 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง
แบบสะพาย
ไหล� จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 9,500 บาท  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
- เครื่องตัดหญ�าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต� ขนาดไม�น�อย
กว�า 1.4 แรงม�า 
- ปริมาตรกระบอกสูบ ไม�น�อย
กว�า 30 ซีซี 
- พร�อมใบมีด 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ�เดือน
ธันวาคม 2562) 
 

9,500 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  9,500               
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แบบ ผด.02/1 



 

  

 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี

1.  ประเภท  ครุภัณฑ
เครื่องดับเพลิง 
 1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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 หัวฉีดดับเพลิงแบบลําตรง จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบลําตรง  
เพื่อใช�สําหรับการควบคุมไฟปYา
(ราคาตามท�องตลาด) 

9,000 อบต.เตาไห สํานักปลัด             

 รวม  9,000               
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แบบ ผด.02/1 



 

  

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
1.  ประเภท  ครุภัณฑ
ก�อสร�าง 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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 เครื่องเจาะคอนกรีต 
(ใช�ไฟฟWา) 

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต(คอริ่ง)
(ใช�ไฟฟWา)  จํานวน 1 เครื่อง    
(ราคาตามท�องตลาด) 
 

52,000 อบต.เตาไห กองช�าง             

2 เครื่องวัดเวอร�เนียคาลิป
เปอร� 

จัดซื้อเครื่องวัดเวอร�เนียคาลิป
เปอร� แบบอนาลอค จํานวน  
1 เครื่องละ 1,200 บาท  
เครื่องวัดเวอร�เนียคาลิปเปอร� แบบ
ดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 2,000 บาท  รวมเป6น
เงิน  3,200  บาท (ราคาตาม
ท�องตลาด) 
 

3,200 อบต.เตาไห กองช�าง             
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แบบ ผด.02/1 



 

  

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
1.  ประเภท  ครุภัณฑ
ก�อสร�าง 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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. 

3 เครื่องสกัดไฟฟWา จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟWา
จํานวน 1 เครื่อง    
(ราคาตามท�องตลาด) 
 

16,000 อบต.เตาไห กองช�าง             

4 ชุด SLUM TEST จัดซื้อ SLUM TEST จํานวน 1 ชุด
 (ราคาตามท�องตลาด)   

7,500 อบต.เตาไห กองช�าง             

5 ชุดเก็บตัวอย�างคอนกรีต
พร�อมเหล็กกระทุ�ง 

จัดซื้อชุดเก็บตัวอย�างคอนกรีต
พร�อมเหล็กกระทุ�ง จํานวน 3 ลูก 
1 ชุด  (ราคาตามท�องตลาด) 

5,500               

 รวม  84,200               
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แบบ ผด.02/1 



 

  

 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี

1.  ประเภท  ครุภัณฑ
อื่นๆ 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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 บันไดอลูมิเนียมแบบเลื่อน จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบ
เลื่อน  จํานวน 1 ตัว (ราคาตาม
ท�องตลาด)  
 

4,000 อบต.เตาไห กองช�าง             

 รวม  4,000               
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แบบ ผด.02/1 



 

  

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
1.  ประเภท  ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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 เครื่องพิมพ�ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร�
ยาว 

จัดซื้อเครื่องพิมพ�
ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร�ยาว จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 23,000 บาท (เกณฑ�ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ�และระบบ
คอมพิวเตอร� ฉบับประจําเดือน
พฤษภาคม 2563)   
 

23,000 อบต.เตาไห กองคลัง             

 รวม  23,000               
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แบบ ผด.02/1 



 

  

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
1.  ประเภท  ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 
 1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
พ.ศ.2563 

 
พ.ศ.2564 

ที่ ครุภัณฑ
 รายละเอียดของครุภัณฑ
 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่ดําเนิน หน�วย 
งาน

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 เครื่องพิมพ�
Multifunction แบบฉีด
หมึก พร�อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ� (Ink Tank Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ�
Multifunction แบบฉีด
หมึก พร�อมติดตั้งถังหมึกมพ�  
(Ink Tank Printer) จํานวน  
1 เครื่องๆละ 7,500 บาท  
(เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ�และ
ระบบคอมพิวเตอร� ฉบับ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2563) 
 

7,500 อบต.เตาไห กองคลัง             

 รวม  7,500               
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แบบ ผด.02/1 



 
 
 

ภาคผนวก 
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ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
เร่ือง ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 

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

                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ซ่ึงเป6นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ในแต�ละป<งบประมาณ เพ่ือให�ทราบกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ และให�การ
ดําเนินงานเป6นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.๒๕61–๒๕65) ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  

                     อาศัยอํานาจตามความนัยข�อ ๒๖ (๒) แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผน 
พัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 3) พ.ศ.2561 และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห เม่ือวันท่ี 22  ตุลาคม ๒๕63 นายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห จึงประกาศให�ใช�แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขององค�การบริหารส�วน
ตาบลเตาไห เพ่ือเป6นแนวทางในการดําเนินงานและปฏิบัติหน�าท่ีต�อไป ดังมีรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้  

                     จึงขอประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน  
                             ประกาศ ณ วันท่ี 22  ตุลาคม พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
 
                                                                 (นายบัวลา  พลยศ) 
                                                      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห    
องค
การบริหารส�วนตําองค
การบริหารส�วนตําบลบลเตาไหเตาไห  อําเภอ  อําเภอเพ็ญเพ็ญ  จังหวั  จังหวัอุดรธานีอุดรธานี  

วันท่ี  วันท่ี  2222  ตุลาคม  ตุลาคม  256  25633  

ณ  หณ  หออประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห  

11..    ผู�มาประชมุผู�มาประชมุ  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ชื่อ  ชื่อ  --  สกุล  สกุล  ตําแหน�งตําแหน�ง  ลายมือชื่อลายมือชื่อ  หมายเหตุหมายเหตุ  
11  นายนายบัวลา  พลยศบัวลา  พลยศ  นายก อบตนายก อบต..เตาไหเตาไห  บัวลา       พลยศบัวลา       พลยศ    

22  นายโชคทวี  ลําเพยพลนายโชคทวี  ลําเพยพล  รองนายก อบตรองนายก อบต..เตาไหเตาไห  โชคทวี      ลําเพยพลโชคทวี      ลําเพยพล    

33  นานางคําไข�  สีเหลางคําไข�  สีเหลา  รองนายก อบตรองนายก อบต..เตาไหเตาไห  คําไข�        สีเหลาคําไข�        สีเหลา    

44  นายนายทองใส  โอทองทองใส  โอทอง  สมาชิกสมาชิกสภา อบตสภา อบต..เตาไหเตาไห  ทองใส       โอทองทองใส       โอทอง    

55  นายนายสุวิทย�  แสนสุขสุวิทย�  แสนสุข  สมาชิกสภา อบตสมาชิกสภา อบต..เตาไหเตาไห  สุวิทย�        แสนสุขสุวิทย�        แสนสุข    

66  นายนายยุทธชัย  สะพังเงินยุทธชัย  สะพังเงิน  สมาชิกสภา อบตสมาชิกสภา อบต..เตาไหเตาไห  ยุทธชัยยุทธชัย       สะพังเงิน       สะพังเงิน    

77  นายเสถียร  สุวรรณจักรนายเสถียร  สุวรรณจักร  ผู�ทรังคุณวุฒิผู�ทรังคุณวุฒิ  เสถียร        สุวรรณจักรเสถียร        สุวรรณจักร    

88  นายเผด็จ    เพ็งสวรรค�นายเผด็จ    เพ็งสวรรค�  ผู�ทรังคุณวุฒิผู�ทรังคุณวุฒิ  เผด็จ          เพ็งสวรรค�เผด็จ          เพ็งสวรรค�    

99  นางวันเพ็ญ  อรรถเสนานางวันเพ็ญ  อรรถเสนา  ผอผอ..โรงเรียนบ�านโรงเรียนบ�านหม�อหม�อ  วันเพ็ญ       อรรถเสนาวันเพ็ญ       อรรถเสนา    

1010  นน..สส..สิสิริญา  ไผ�ปWองริญา  ไผ�ปWอง  ผู�ผู� อํานวยการอํานวยการ  รพรพ..สตสต..ตําบลตําบล  

บ�านคอนเลียบบ�านคอนเลียบ  
สิสิริญา         ไผ�ปWองริญา         ไผ�ปWอง    

1111  นายเสาร�  ศรีจันทร�นายเสาร�  ศรีจันทร�  ผู�แทนประชาคมผู�แทนประชาคม  เสาร�           ศรีจันทร�เสาร�           ศรีจันทร�    

1212  นายวิรัตน�  วงศ�วิราชนายวิรัตน�  วงศ�วิราช  ผู�แทนประชาคมผู�แทนประชาคม  วิรัตน�  วิรัตน�                วงศ�วิราชวงศ�วิราช    

1313  นายสุภาพ  ซองสารนายสุภาพ  ซองสาร  ผู�แทนประชาคมผู�แทนประชาคม  สุภาพ         ซองสารสุภาพ         ซองสาร    

1414  นานายวัลลภ  จําปาศัยวัลลภ  จําปาศักดิ์กดิ์  ปลัด อบตปลัด อบต..เตาไหเตาไห  วัลลภ         จําปาศักดิ์วัลลภ         จําปาศักดิ์    

  
22..ผู�ไม�มาประชุมผู�ไม�มาประชุม  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ช่ือ  ช่ือ  --  สกุล  สกุล  ตําแหน�งตําแหน�ง  ลายมือช่ือลายมือช่ือ  หมายเหตุหมายเหตุ  
11  นานางสาวภาวิณี  แก�วแก�นงสาวภาวิณี  แก�วแก�น  หัวหน�าสํานักปลัด อบตหัวหน�าสํานักปลัด อบต..เตาไหเตาไห  --    

22  นายนิเทศน� บุตรดีวงศ�นายนิเทศน� บุตรดีวงศ�  ผู�อํานวยการโรงเรยีนบ�านนาพังผู�อํานวยการโรงเรยีนบ�านนาพัง  --    

33  นายบุญจันทร�  หน�ายโยนายบุญจันทร�  หน�ายโย  ผู�ผู�แทนประชาคมแทนประชาคม  --    

  
33..ผู�ผู� เข�าร�วมเข�าร�วมประชุมประชุม  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ช่ือ  ช่ือ  --  สกุล  สกุล  ตําแหน�งตําแหน�ง  ลายมือช่ือลายมือช่ือ  หมายเหตุหมายเหตุ  
11  นายนายบวร    กงกาหนบวร    กงกาหน  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนนักวิเคราะห�นโยบายและแผน  บวร          กงกาหนบวร          กงกาหน    

  
  

เริ่มประชุมเวลา  เริ่มประชุมเวลา  0909..30  30  นน..  
  เม่ือท่ีประชุมพร�อม  นาเม่ือท่ีประชุมพร�อม  นายยบัวลา  พลยศบัวลา  พลยศ      นายกอนายกองค�การบริหารส�วนตําบลงค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห       ในฐานะประธาน ในฐานะประธาน
คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลวับพุทราพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลวับพุทรา    ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้   
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต.ฯ ครั้งนี้เป6นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห เพ่ือ

พิจารณาให�ความเห็นชอบร�างแผนดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   

ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
 



 

  

 
ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
นายก อบต.ฯ -ขอเชิญเลขานุการคณะพัฒนาฯชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  เม่ือวันท่ี  9 

กรกฎาคม  2563  
ปลัด อบต.ฯ -การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เตาไห  ในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้ง

ท่ี  1  เม่ือวันท่ี  9  กรกฎาคม  2563  เพ่ือพิจารณารับทราบและอนุมัติร�าง
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ฉบับท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2563  ตามรายละเอียดท่ี
แจกให�ทุกท�านแล�ว 

นายก อบต.ฯ -มีกรรมการท�านใดจะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข�อความใดหรื่อไม� 
ท่ีประชุม  -ไม�มี 
นายก อบต.ฯ  -ถ�าไม�มีผมขอมติท่ีประชุมยกมือเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา ครับ 
มติท่ีประชุม  -ยกมือรับรองเป7นเอกฉันฑ
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  การพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 
นายก อบต.ฯ  -ขอเชิญท�านปลัด อบต. ชี้แจง รายละเอียด 
ปลัด อบต.ฯ -ก�อนจะพิจารณาร�างแผนดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเรียนให�

ทราบถึงระเบียบ ข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องดังนี้  
ระเบียบท่ีเ ก่ียวข�องในการจัดทําแผนดําเนินงานจะประกอบด�วย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี  3 ) พ.ศ. 2561 อยู� 3 ข�อ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยอยู� 3 ฉบับคือ 
๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. ข�อ 8 
ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินประกอบด�วย 

   (1) ผู�บริหารท�องถ่ิน         ประธานกรรมการ 
   (2) รองนายกองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นทุกคน                   กรรมการ 
   (3) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน          กรรมการ 
   (4) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน             กรรมการ 

(5)  ผู�แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู�บริหารท�องถ่ิน  กรรมการ
คัดเลือกจํานวนไม�น�อยกว�าสามคน  
(6) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ิน                         กรรมการ     
คัดเลือกจํานวนไม�น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินหกคน   
(7) ปลัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  กรรมการและเลขานุการ                   
(๘) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีมีหน�าท่ีจัดทําแผน                  ผู�ช�วยเลขานุการ
๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) 
พ.ศ.  ข�อ 26  การจัดทําแผนการดําเนินงานให�จัดทําตามระเบียบนี้ โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 



 

  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
2. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหาร
ท�องถ่ินประกาศเป6นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ปNดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและ
ต�องปNดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข�อ 27 แผนการดําเนินงาน
ให�จัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�ายประจําป< 
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงาน/
โครงการจากหน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในป<งบประมาณนั้นการขยาย
เวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงานเป6นอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน 
๔.  หนังสือกระทวงมหาดไทยด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29 
มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา
ท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�กําหนดรูปแบบแผนการดําเนินงาน 
ออกเป6น 2 ส�วน  คือ 

   ส�วนท่ี 1 บทนํา 
         1.1 บทนํา 
   1.2 วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
   1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   1.4 ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
         ส�วนท่ี 2 บัญชีโครงการ 
   2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
   2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานหมายความว�า แผนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป<งบประมาณนั้น 

   จุดมุ�งหมายของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ประจําป<งบประมาณนั้นเพ่ือให�แนวทางในการดําเนินงานในป<งบประมาณ
นั้นขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความ
ซํ้าซ�อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน�วยงานและจําแนก
รายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
2. แผนการดําเนินงานจะเป6นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให�เป6นไปอย�างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 



 

  

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
3.1 งบประมาณรายจ�ายประจําป< งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอุดหนุนให�หน�วยงานอ่ืน
ดําเนินการ) 
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเกิดจากการจ�าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ�ายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาท�องถ่ิน 
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการเองโดยไม�
ใช�งบประมาณ (ถ�ามี) 
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือ
หน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (สําหรับองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ให�รวบรวมข�อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ 
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ี
หลายองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือเป6นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบ
เก่ียวต�อเนื่องระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน) โดยให�องค�กรปกครอง 

   ส�วนท�องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําป<ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไป 
   ยังหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินพิจารณาเห็นว�า
จะเกิดประโยชน�ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 

   การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
ภายหลังจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�จัดทําแผนการดําเนินงานแล�วหากองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการ
เพ่ิมเติมจากหน�วยงานราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในป<งบประมาณนั้น ให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแต�มีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ (โดยให�
จัดทําเป6นแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1,2,3,4,......) 
ร�างแผนการดําเนินงานให�พิจารณาจัดหมวดหมู�ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�และ
แผนงาน ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีกําหนดไว�ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และสอดคล�องกับแผนพัฒนาสามป< โดยมีเค�าโครง
แผนการดําเนินงาน 2 ส�วน คือ 

   ส�วนท่ี 1  บทนํา 
องค�ประกอบ ประกอบด�วยบทนําวัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงานข้ันตอนการ
จัดทําแผนการดําเนินงานประโยชน�ของแผนการดําเนินงานโดยนําเสนอ ดังนี้ 
 
 



 

  

   1.1 บทนํา 
   1.2 วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
   1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   1.4 ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
 
   ส�วนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

องค�ประกอบ ประกอบด�วยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้ 

   2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด. 01 เป6นแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด�วย ยุทธศาสตร�/แผนงาน  
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ คิดเป6นร�อยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ 
คิดเป6นร�อยละของงบประมาณท้ังหมด หน�วยงานรับผิดชอบหลัก 
การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต�องลงรายการยุทธศาสตร�  
แผนงาน  ให�ครบถ�วนสมบูรณ� ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิด
เป6นร�อยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ และการคิดเป6นร�อยละของ
งบประมาณท้ังหมด และต�องระบุหน�วยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแต�ละยุทธศาสตร�
และแผนงานแล�ว จะต�องรวมผลทุกครั้ง และจะต�องรวมผลในภาพรวมท้ังหมดด�วย  
การลงยุทธศาสตร�และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป6นร�อยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเป6นร�อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต�องเป6นร�อยละ
ร�อยเสมอ (100) 

     2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
แบบ ผด.02 เป6นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป<
งบประมาณ พ.ศ. 2561 .ประกอบด�วย ยุทธศาสตร�แต�ละยุทธศาสตร�พร�อมแสดง
แผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/
งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หน�วยงานรับผิดชอบหลัก/ป<งบประมาณและ
เดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของป<หนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกป<หนึ่ง 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป<        
(  พ .ศ .  2561- 2564 )  ขององค� กรปกครองส� วนท� อ ง ถ่ิ นตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงได�ปรับเปลี่ยนจากแผนพัฒนาสามป<เป6นแผนพัฒนาสี่      แก�ไข
จาก “ แนวทางการพัฒนา”  เป6น “ แผนงาน” 

 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0808.3ว 6247  ลงวันท่ี 3  
พฤศจิกายน  2560 ได�กําหนดแบบ ผด.02/1 สําหรับครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�จัดทําเป6น
โครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน ( นําครุภัณฑ�ใน ผ.08 ท่ีมิใช�ครุภัณฑ�ตามโครงการใน 
ผ.01 ท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณมาทําแผนดําเนินงาน) 

นายก อบต.ฯ -ท้ังหมดเป6นระเบียบ หนังสือสั่งการ ต�าง ๆ  รวมถึงข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องในการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน   ขณะนี้ร�างแผนการดําเนินงานได�ดําเนินการเสร็จสิ้นแล�ว  
รายละเอียดเชิญ เลขานุการ 



 

  

ปลัด อบต.ฯ -จากร�างแผนดําเนินงานท่ีปรากฏในมือของท�าน จะเห็นว�าแผนการดําเนินงาน ซ่ึงได�ผ�านการจัดทํา
ร�างโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันท่ี 22  ตุลาคม 2563  ประกอบด�วยส�วนต�าง ๆ 2 ส�วน คือ ส�วน
ท่ี 1 จะเป6นบทนํา  ส�วนท่ี 2 จะเป6นโครงการ เรามาพิจารณาในส�วนท่ี 2 แบบแรกท่ีจะพิจารณา
คือ แบบ ผด.01 เป6นบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ จะเห็นว�า ในป< 2564   องค�การ
บริหารส�วนตําบลเตาไหมีโครงการท่ีจะดําเนินการต�าง ๆ โดยแบ�งตามยุทธศาสตร�และแผนงาน 
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร
/แนวทาง จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเป7นร�อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป7นร�อยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ยุทธศาสตร
ท่ี 1 การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

     

-แผนงานเคหะชุมชน 10 27.00 1,870,000 5.04 กองช�าง 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 100 3,904,000 100 กองช�าง 

รวม 29 43.93 5,774,000 15.00  
ยุทธศาสตร
ท่ี 2 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
อาชีพ รายได� และการสร�างชุมชนให�มีความ
เข�มแข็ง 

     

-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 5 71.42 77,000 24.06 สํานักปลัด 
รวม 5 71.42 77,000 30.08  

ยุทธศาสตร
ท่ี 3 การพัฒนาด�านการพัฒนา
สังคมและการสงเคราะห
ผู�ด�อยโอกาส 

     

-แผนงานงบกลาง 4 57.14 7,512,000 76.54 สํานักปลัด 
รวม 4 50.00 7,512,000 76.38  

ยุทธศาสตร
ท่ี 4 การพัฒนาด�านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล�อมชุมชน 

     

-แผนงานงบกลาง 1 100 90,000 100 สํานักปลัด 
-แผนงานสาธารณสุข 3 30.00 250,000 30.86 สํานักปลัด 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 100 15,000 100 สํานักปลัด 

รวม 6 60.00 335,000 42.40  
ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 

     

-แผนงานการศึกษา 8 53.33 3,434,720 57.70 กอง
การศึกษา 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันมนาการ 2 28.57 130,000 31.32 กอง
การศึกษา 

รวม 10 41.66 3,564,720 53.07  
ยุทธศาสตร
ท่ี 6 การพัฒนาด�านการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ ระบบนิเวศชุมชน 

     

-แผนงานการเกษตร 3 100 30,000 100 สํานักปลัด 
รวม 3 100 30,000 25.00  

ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาด�านการเมือง การ
ปกครอง การปOองกันบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร�อย การปOองกันและ
แก�ไขปPญหายาเสพติด 

     

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 58.33 185,000 27.20 สํานักปลัด 
รวม 7 53.84 185,000 26.42  

ยุทธศาสตร
ท่ี 8 การพัฒนาด�านการบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

     

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 30.00 330,000 6.85 สํานักปลัด 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100 20,000 100 สํานักปลัด 
-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1 33.33 150,000 88.23 สํานักปลัด 

รวม 5 31.25 500,000 8.71  
รวมทุกยุทธศาสตร
 69 61.06 17,977,720 30.61  

 แบบท่ี  2  เป6นแบบ ผด.02  /ผด.02/1  ตามรายละเอียด  ดังน้ี 
    ฯลฯ 



 

  

ปลัด อบต.ฯ -ตามรายละอียดท่ีแจ�งให�ทุกท�านทราบแล�ว  และเอกสารท่ีแจกให�ทุกท�านแล�วนั้น     
มีท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม� 

 
นายทองใสฯ -ในกรณีของงานโครงการขยายเขตไฟฟWาฯ ควรทําหนังแจ�งให�ไฟฟWาดําเนินการโดยเร็ว

เพ่ือให�การดําเนินการแล�วเสร็จโดยเร็วไม�ล�าช�า  อีกท้ังโครงการประเภทก�อสร�างราง
ระบายน้ํา  ควรดําเนินการก�อนเข�าหน�าฝนเพ่ือพ้ืนท่ีจะดําเนินการได�สะดวก ไม�สร�าง
ความลําบากต�อประชาชนท่ีสัญจร 

นาย อบต.ฯ -รับทราบครับจะนําไปเป6นแนวทางปฏิบัติ 
นายสุภาพฯ -งานก�อสร�างเห็นควรให�มีประชาคมหมู�บ�านเข�าตรวจรับงานด�วยเพ่ือการตรวจสอบ

การดําเนินงานครับ 
นายเสถียรฯ -กรณีท่ีผู�รับเหมาทําให�พ้ืนท่ีของชุมชน หรือ พ้ืนท่ีสาธารณะของ อบต.ได�รับความ

เสียหาย ต�องให� ทางผู�รับเหมาแก�ไขแล�ซ�อมแซมด�วยเพ่ือพ้ืนท่ีบางส�วนทําให�เกิดความ
เดือดร�อนแกประชาชนครับ 

นายโชคทวี -กรณีของประชาคมหมู�บ�านท่ีต�องการตรวจสอบโครงการต�างๆของ อบต. สามารถทํา 
รองนายกฯ ได�ครับ เนื่องจากว�าเราเปNดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมเสมอ ไม�จําเป6นต�องเป6น

ประชาคม  ยังมี กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน  และ ส.อบต. สามารถทําหน�าท่ีได�ตลอด เพ่ือให�
การตรวจสอบครอบคลุมมากข้ึนครับ 

นายก อบต.ฯ -รับทราบครับจะแจ�งเจ�าหน�าท่ีรับไปปฏิบัติตามระเบียบ ครับ 
นายเสถียรฯ -ฝากเรื่องการจัดการบ�อขยะในพ้ืนท่ีด�วยครับท�านนายก  เนื่องจากว�า  ขยะเริ่มล�น

พ้ืนท่ีท้ิงออกมาเยอะแล�วและส�งกลิ่นโดยรอบด�วย  ควรจัดการเรื่องขุดบ�อให�เพ่ือให�
การท้ิงเป6นระเบียบมากข้ึนครับ ตอนนี้เป6นปLญหาเร�งด�วนมากครับ  อีกเรื่องเรื่องท�อ
ประปา  หากมีท�อแตกขอให�ทาง อบต.ซ�อมแซมโดยทันที ไม�ต�องรอให�ประชาชนทํา
เรื่องร�องเรียนมาก�อนค�อยซ�อมแซม 

นายก อบต.ฯ -ตอนนี้ทาง อบต.เร�งซ�อมทุกจุดแล�วครับ 
นายสุริยาฯ -ถนนลูกรังหลายเส�นทางในหมู�บ�าน ตอนนี้ชํารุดเป6นหลุมเป6นบ�อมาก  เนื่องจากฝนตก

ตลอดหน�าฝน  หมดฝนนี้ขอให�ทาง อบต.ดําเนินการซ�อมแซมให�ด�วยครับ  เพ่ือให�
ประชาชนสัญจรได�สะดวกครับ 

นายก อบต.ฯ -รับทราบครับจะเร�งให�ทาง ผอ.กองช�างดําเนินการสํารวจข�อมมูลถนนท่ีชํารุดและเร�ง
ซ�อมแซมครับ 

ผอ.รพ.สต.ฯ -ขอขอบคุณท�านนายกท่ีนําท�อระบานน้ํามาลงให�ในจุดหน�าทางเข�า รพ.สต.บ�านเลียบ  
เพ่ือแก�ปLญหาน้ําไหลเข�า รพ.สต.ฯขอบคุณอีกครั้งค�ะ 

นายเผด็จฯ -หลุมขยะบ�านหม�อ ก็เช�นกันครับ ตอนนี้เริ่มล�นออกมาแล�ว ขอให�ช�วยแก�ไขให�ด�วย
ครับ 

นายก อบต.ฯ -รับทราบครับ จะเร�งดําเนินการครับ มีท�านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีก
หรือไม�  

ท่ีประชุม -ไม�มี 
นายก อบต.ฯ -ถ�าไม�มีท�านเสนอหรือเพ่ิมเติมในรายละเอียด  ผมขอมติท่ีประชุมให�ความเห็นชอบ

แผนการดําเนิน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2564  
มติท่ีประชุม -ยกมือเห็นชอบเป7นเอกฉันฑ
 
 



 

  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต.ฯ -มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม�ครับ 
ท่ีประชุม -ไม�มี 
นายก อบต.ฯ -ถ�าไม�มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าร�วมประชุมใน

วันนี้ ขอบคุณทุกท�านครับ  ขอปNดประชุม    
 

 เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
  
 

                        ลงชื่อ..........................................................ผู�จดรายงานการประชุม 
(นายบวร  กงกาหน) 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 

                        ลงชื่อ..........................................................ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
(นายวัลลภ  จําปาศักด์ิ) 

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนา อบต.เตาไห 
 
 
 

                              ลงชือ่..........................................................ผู�รับรองรายงานการประชุม 
(นายบัวลา  พลยศ) 

ประธานคณะกรรมการพัฒนา อบต.เตาไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค
กพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลารบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห      
องค
การบริหารส�วนตําบลองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห  อําเภอ  อําเภอเพ็ญเพ็ญ  จังหวั  จังหวัอุดรธานีอุดรธานี  

วันท่ี  วันท่ี  2222    ตุลาคมตุลาคม  256  25633  

ณ  หณ  หออประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห  

11..    ผู�มาประชมุผู�มาประชมุ  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ชื่อ  ชื่อ  --  สกุล  สกุล  ตําแหน�งตําแหน�ง  ลายมือชื่อลายมือชื่อ  หมายเหตุหมายเหตุ  
11  นายวัลลภ นายวัลลภ                    จําปาศักดิ์ จําปาศักดิ์  ปลัด อบตปลัด อบต..เตาไหเตาไห  วัลลภ       จําปาศักดิ์วัลลภ       จําปาศักดิ์    

22  นางสาวนภาวรรณ  แก�วชินนางสาวนภาวรรณ  แก�วชิน  ผอผอ..กองคลังกองคลัง  นภาวรรณ  แก�วชินนภาวรรณ  แก�วชิน    

33  นายธัญธรนายธัญธรณ�      ณ�        ธัญนนทิวรรธน�  ธัญนนทิวรรธน�  ผอผอ..กองช�างกองช�าง  ธัญธร       ธัญนนทิวรรธน�ธัญธร       ธัญนนทิวรรธน�    

44  นางสาวกนิษฐา  นางสาวกนิษฐา        เพชรนาดีเพชรนาดี  รองปลัด อบตรองปลัด อบต..เตาไหเตาไห  

รักษาราชการแทน ผอรักษาราชการแทน ผอ..กองการศึกษากองการศึกษา  
กนิษฐา     เพชรนาดีกนิษฐา     เพชรนาดี    

55  นายนายสมจิตร  สมจิตร                ชาวกล�าชาวกล�า  ผู�แทนประชาคมผู�แทนประชาคม  สมจิตร      ชาวกล�าสมจิตร      ชาวกล�า    

66  นางบัว  นางบัว                          พลยศพลยศ  ผู�แทนประชาคมผู�แทนประชาคม  บัว           พลยศบัว           พลยศ    

77  นายบวร นายบวร                      กงกาหน กงกาหน  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนนักวิเคราะห�นโยบายและแผน  บวร          กงกาหนบวร          กงกาหน    

  
  
  
22..ผู�ไม�มาประชุมผู�ไม�มาประชุม  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ช่ือ  ช่ือ  --  สกุล  สกุล  ตําแหน�งตําแหน�ง  ลายมือช่ือลายมือช่ือ  หมายเหตุหมายเหตุ  
11  นายอุทัย        เชือกพรมนายอุทัย        เชือกพรม  ผู�แทนประชาคมผู�แทนประชาคม  --    

22  นางสาวภาวิณี  แก�วแก�นนางสาวภาวิณี  แก�วแก�น  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   
รักษาราชการแทนรักษาราชการแทน  
หัวหน�าสํานักปลัดหัวหน�าสํานักปลัด  

--    

  
เริ่มประชุมเวลา  เริ่มประชุมเวลา  0909..30  30  นน..  

  เม่ือท่ีประชุมพร�อม  นาเม่ือท่ีประชุมพร�อม  นายวัลลภ  จําปาศักด�ยวัลลภ  จําปาศักด�  ปลัดอ  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลงค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห  ในฐานะประธาน  ในฐานะประธาน
คคณะกรรมณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลวับพุทราสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลวับพุทรา    ดําเนินการประชุมตามระเบียบดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้วาระการประชุม  ดังนี้   
  
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบต.ฯ ครั้งนี้เป6นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 

เตาไห เพ่ือพิจารณาจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2564 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห   

ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
ปลัด อบต.ฯ -ขอเชิญนักวิเคราะห�ฯชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม   

เม่ือวันท่ี  8  กรกฎาคม  2563  
 
นักวิเคราะห�ฯ -การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ  ในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งท่ี  

2/2563  เม่ือวันท่ี  8  กรกฎาคม  2563  เพ่ือพิจารณารับจัดทําร�างแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ฉบับท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2563  ตามรายละเอียดท่ีแจกให�ทุก
ท�านแล�ว 



 

  

ปลัด อบต.ฯ -มีกรรมการท�านใดจะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข�อความใดหรื่อไม� 
ท่ีประชุม  -ไม�มี 
ปลัด อบต.ฯ  -ถ�าไม�มีผมขอมติท่ีประชุมยกมือเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา ครับ 
มติท่ีประชุม  -ยกมือรับรองเป7นเอกฉันฑ
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1  การพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2564 
ปลัด อบต.ฯ  -ขอเชิญ นักวิเคราะห�ฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นักวิเคราะห�ฯ -ก�อนจะพิจารณาร�างแผนดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเรียนให�

ทราบถึงระเบียบ ข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องดังนี้  
ระเบียบท่ีเ ก่ียวข�องในการจัดทําแผนดําเนินงานจะประกอบด�วย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 อยู� 3 ข�อ 
และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยอยู� 3 ฉบับคือ 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559   ข�อ9 ให�ผู�บริหาร
ท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินประกอบด�วย 

   (๑) ปลัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประธานกรรมการ 
   (๒) หัวหน�าส�วนการบริหารขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กรรมการ 
   (๓) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
   (๔) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีมีหน�าท่ีจัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ 

(๕) เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผนหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีผู�บริหารท�องถ่ิน
มอบหมาย ผู�ช�วยเลขานุการกรรมการตามข�อ ๙ (๓) ให�มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ
สองป<และอาจได�รับการคัดเลือกอีกได� 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 ข�อ 26  การจัดทํา
แผนการดําเนินงานให�จัดทําตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
2. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหาร
ท�องถ่ินประกาศเป6นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ปNดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและ
ต�องปNดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  ข�อ 27 แผนการ
ดําเนินงานให�จัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�าย
ประจําป< งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�ง
แผนงาน/โครงการจากหน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ



 

  

หน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในป<งบประมาณ
นั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงานเป6นอํานาจของผู�บริหาร
ท�องถ่ิน 
๔.  หนังสือกระทวงมหาดไทยด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29 
มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา
ท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�กําหนดรูปแบบแผนการดําเนินงาน 
ออกเป6น 2 ส�วน คือ 

   ส�วนท่ี 1 บทนํา 
         1.1 บทนํา 
   1.2 วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
   1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   1.4 ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
         ส�วนท่ี 2 บัญชีโครงการ 
   2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
   2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานหมายความว�า แผนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป<งบประมาณนั้น 

   จุดมุ�งหมายของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ประจําป<งบประมาณนั้นเพ่ือให�แนวทางในการดําเนินงานในป<งบประมาณ
นั้นขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความ
ซํ้าซ�อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน�วยงานและจําแนก
รายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
2. แผนการดําเนินงานจะเป6นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให�เป6นไปอย�างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
3.1 งบประมาณรายจ�ายประจําป< งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอุดหนุนให�หน�วยงานอ่ืน
ดําเนินการ) 
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเกิดจากการจ�าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ�ายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาท�องถ่ิน 
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการเองโดยไม�
ใช�งบประมาณ (ถ�ามี) 
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือ
หน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (สําหรับองค�การ



 

  

บริหารส�วนจังหวัด ให�รวบรวมข�อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ 
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ี
หลายองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือเป6นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบ
เก่ียวต�อเนื่องระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน) โดยให�องค�กรปกครอง 

   ส�วนท�องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําป<ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไป 
   ยังหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินพิจารณาเห็นว�า
จะเกิดประโยชน�ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 

   การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
ภายหลังจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�จัดทําแผนการดําเนินงานแล�วหากองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการ
เพ่ิมเติมจากหน�วยงานราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในป<งบประมาณนั้น ให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแต�มีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ (โดยให�
จัดทําเป6นแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1,2,3,4,......) 
ร�างแผนการดําเนินงานให�พิจารณาจัดหมวดหมู�ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�และ
แผนงาน ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีกําหนดไว�ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และสอดคล�องกับแผนพัฒนาสามป< โดยมีเค�าโครง
แผนการดําเนินงาน 2 ส�วน คือ 

   ส�วนท่ี 1  บทนํา 
องค�ประกอบ ประกอบด�วยบทนําวัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงานข้ันตอนการ
จัดทําแผนการดําเนินงานประโยชน�ของแผนการดําเนินงานโดยนําเสนอ ดังนี้ 

   1.1 บทนํา 
   1.2 วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
   1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   1.4 ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
 
   ส�วนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

องค�ประกอบ ประกอบด�วยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้ 

   2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด. 01 เป6นแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด�วย ยุทธศาสตร�/แผนงาน  
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ คิดเป6นร�อยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ 
คิดเป6นร�อยละของงบประมาณท้ังหมด หน�วยงานรับผิดชอบหลัก 
การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต�องลงรายการยุทธศาสตร�  
แผนงาน  ให�ครบถ�วนสมบูรณ� ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิด



 

  

เป6นร�อยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ และการคิดเป6นร�อยละของ
งบประมาณท้ังหมด และต�องระบุหน�วยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแต�ละยุทธศาสตร�
และแผนงานแล�ว จะต�องรวมผลทุกครั้ง และจะต�องรวมผลในภาพรวมท้ังหมดด�วย  
การลงยุทธศาสตร�และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป6นร�อยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเป6นร�อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต�องเป6นร�อยละ
ร�อยเสมอ (100) 

     2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
แบบ ผด.02 เป6นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป<
งบประมาณ พ.ศ. 2561 .ประกอบด�วย ยุทธศาสตร�แต�ละยุทธศาสตร�พร�อมแสดง
แผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/
งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หน�วยงานรับผิดชอบหลัก/ป<งบประมาณและ
เดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของป<หนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกป<หนึ่ง 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป<        
(  พ .ศ .  2561- 2564 )  ขององค� กรปกครองส� วนท� อ ง ถ่ิ นตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงได�ปรับเปลี่ยนจากแผนพัฒนาสามป<เป6นแผนพัฒนาสี่      แก�ไข
จาก “ แนวทางการพัฒนา”  เป6น “ แผนงาน” 

 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0808.3ว 6247  ลงวันท่ี 3  
พฤศจิกายน  2560 ได�กําหนดแบบ ผด.02/1 สําหรับครุภัณฑ�ท่ีไม�ได�จัดทําเป6น
โครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน ( นําครุภัณฑ�ใน ผ.08 ท่ีมิใช�ครุภัณฑ�ตามโครงการใน 
ผ.01 ท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณมาทําแผนดําเนินงาน) 

ปลัด อบต.ฯ -ท้ังหมดเป6นข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  เราจะมาจัดทําแบบ ผด.02 ก�อน
แล�วจึงจะทําแบบ ผด 01 ซ่ึงเป6นแบบสรุป  ฝYายเลขานุการได� แจ�งให�หน�วยงานต�าง ๆ  
ส�งรายละเอียดเพ่ือประกอบการจัดทําร�างแผนดําเนินให�คณะกรรมการแล�วนั้น  ราย
เอียดเชิญเลขานุการ 

นักวิเคราะห�ฯ -ตามท่ีได�รวบรวมข�อมูลเพ่ือให�คณะกรรมการจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน โดยเรียง
ข�อมูลตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ัง 8 ด�านขององค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห แต�
ละยุทธศาสตร�จะมีโครงการตามแผนงานต�างๆ  รายละเอียดจะให�ท่ีประชุมร�วมกัน
พิจารณาท่ีละยุทธศาสตร�และแผนงาน  ตามเอกสารท่ีอยู�มือทุกท�านแล�ว 

     ฯลฯ 
 

สรุปขณะนี้เราได�จัดทํา แบบ ผด.02  ตามแบบแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2564 .ประกอบด�วย ยุทธศาสตร�แต�
ละยุทธศาสตร�พร�อมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หน�วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ป<งบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของป<หนึ่งไปสิ้นสุดเดือน
กันยายนอีกป<หนึ่ง ทุกโครงการเรียบร�อยแล�ว เราจะพักการประชุมสักครู� เพ่ือให�ฝYาย
เลขานุการ สรุปข�อมูลจากแบบ ผด.02 ลงสู�แบบ ผด.01 
 



 

  

 
เริ่มประชุมต�อ หลังจากพักการประชุม 30 นาที 

ปลัด อบต.ฯ -ขณะนี้ฝYายเลขานุการ ได�สรุปข�อมูลโครงการเพ่ือจัดทําแบบ ผด.01 แล�วโดยมีข�อมูล
ตามเอกสารแนบ ขอมติท่ีประชุม ท่ีจะนําร�างแผนดําเนินงานท่ีจัดทําในวันนี้เสนอต�อ
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห เพ่ือให�พิจารณาให�ความ
เห็นชอบก�อนเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน อนุมัติและประกาศใช�ต�อไป ขอมติท่ีประชุม 

 
มติท่ีประชุม -เห็นชอบด�วยคะแนนเสียงเป7นเอกฉันท
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบต.ฯ -มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม�ครับ 
ท่ีประชุม -ไม�มี 
ปลัด อบต.ฯ -ถ�าไม�มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าร�วมประชุมใน

วันนี้ ขอบคุณทุกท�านครับ  ขอปNดประชุม    
 
 

 เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 

 
                     ลงชื่อ..........................................................ผู�จดรายงานการประชุม 

                                                    (นายบวร  กงกาหน) 
ผู�ช�วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.เตาไห 

 
 
                         

                              ลงชือ่..........................................................ผู�ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
(นายวัลลภ  จําปาศักด์ิ) 

ประธานคณะกรรมการสนับสุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.เตาไห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

อด 76601/ว 655                 ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
                            อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150                  

          2  ตุลาคม   2563 

เรื่อง   ขอความความอนุเคราะห�จัดส�งข�อมูลแผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

เรียน  องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ 

อ�างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    พ.ศ.2548                                                    
          แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561      

สิ่งท่ีส�งมาด�วย  1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหตามแผนพัฒนาฯ   จํานวน  1  ชุด 
                   2. ตัวอย�างบัญชีโครงการพัฒนาท�องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ(ผด.02)          จํานวน  1  ชุด 
                   3. แบบบัญชีโครงการพัฒนาท�องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)             จํานวน  1  ชุด 
   
                 ตามระเบียบท่ีอ�างถึงกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข�อ 26 และข�อ 27 กําหนดให�คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ินเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงานแล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ินประกาศเป6นแผนการ
ดําเนินงาน  ท้ังน้ีให�ปNดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัว
กันและต�องปNดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน  แผนการดําเนินงานให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�
งบประมาณรายจ�ายประจําป< งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการจาก
หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ในป<งบประมาณ น้ัน 

                  องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงขอความความอนุเคราะห�ข�อมูลแผนการดําเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมท่ี
ได�รับอนุมัติเข�าดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ท้ังในรูปแบบท่ีใช�
งบประมาณและไม�ใช�งบประมาณ  โดยจัดส�งรายละเอียดตามแบบ ผด.02 ให�งานวิเคราะห�นโยบายและแผน  องค�การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห ภายในวันท่ี  20 ตุลาคม 2563 ทางอีเมล kongkahon1980@gmail.co.th จักเป6นพระคุณยิ่ง รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาพร�อมน้ี (เจ�าหน�าท่ีผู�ประสานงาน นายบวร  กงกาหน ตําแหน�ง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทร. 082-3013198)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ 

 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                            (นายบัวลา  พลยศ) 
                                นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 
สํานักปลดั 
โทร.  082-3013198 

-สําเนา- 



 

  

บัญชีแนบท�าย 
 

หนังสือ ท่ี อด 76601/ว655  ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 
 

เรื่อง    การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

 

เรียน   หัวหน�าส�วนราชการ 
1. นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดอุดรธานี 
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
3. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดอุดรธานี 
4. พลังงานจังหวัดอุดรธานี 
5. นายอําเภอเพ็ญ 
6. พัฒนาการอําเภอเพ็ญ 
7. ปศุสัตว�อําเภอเพ็ญ 
8. เกษตรอําเภอเพ็ญ 
9. วัฒนธรรมอําเภอเพ็ญ 
10. ผู�กํากับการสถานีตําบลภูธรเพ็ญ 
11. ขนส�งจังหวัดอุดรธานี  สาขาอําเภอเพ็ญ 

          12. ผู�อํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี  ท่ี 1  
 13. ผู�อํานวยการทางหลวงชนบทอุดรธานี 
 14. นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านเหล�า 
 15. นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเพ็ญ 
 16. นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสุมเส�า 
 17. นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาคํา 

 
 

เรียน   หัวหน�าหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 

1. ผู�จัดการการไฟฟWาส�วนภูมิภาค  สาขาเพ็ญ 
2. ผู�จัดการการประปาส�วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

เรียน   หัวหน�าส�วนราชการ 
1. ผู�อํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 

แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี1 ถนนสายอุดรธานี-หนองบัวลําภู ท่ี กม.9+684 ด�านซ�ายทาง
ตําบลหมากแข�ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท� 042-931603 โทรสาร 042-
931604 

2. ผู�อํานวยการทางหลวงชนบทอุดรธานี 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 307 หมู� 14 ถนนนิตโย ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร.0-4229-0358 โทรสาร.0-4292-0661  / สอบถาม
เส�นทาง สายด�วน : 1146 

3. ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดอุดรธานี 
สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล� อ ม จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ า นี  
75 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0 4221 2588 

4. ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 
เลขท่ี 307  หมู�ท่ี 14   ถนนนิตโย    ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
41000 Tel.0-4229-0350 Fax.0-4229-0349 

5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
ถนนเพาะนิยม  ตําบลหมากแข�ง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 4001  
โทรสาร 0 4224 8599 

6. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดอุดรธานี 
                ต้ังอยู�ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 1)  ถนนอธิบดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
                โทรศัพท� : 0 4222 1773,0 4232 5615,0 4224 3571 

7. พลังงานจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี 
ท่ีอยู� : ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแข�ง อําเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000    เบอร�โทรศัพท� : 042-249461 
 

เรียน   หัวหน�าหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ 
1. ผู�จัดการการไฟฟWาส�วนภูมิภาคสาขาเพ็ญ 

สํานักงาน การไฟฟWาอําเภอกุดเพ็ญ 
2. ผู�จัดการการประปาส�วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ 

การประปาส�วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1 
ยุทธศาสตร
การพัฒนาของแผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
จํานวน 8 ยุทธศาสตร
 

๑) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

๒) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได� และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 

๓) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคมและการสงเคราะห
ผู�ด�อยโอกาส 

๔) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมชมุชน 

๕) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
     ๖) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
 

     ๗) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง การปOองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ     
          เรียบร�อย การปOองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด 

     ๘) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบรกิาร 

 
 

ข�อมูลรายละเอียดพ้ืนฐาน และเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
 

สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 
    1.1 ท่ีตั้งของตําบล 

    ตําบลเตาไห  เป6นตําบลซ่ึงต้ังอยู�ในเขตปกครองของอําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี   ต้ังอยู�ทาง
ทิศใต�ของอําเภอเพ็ญ ห�างจากอําเภอเพ็ญ ประมาณ 29 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต�อกับตําบล  อําเภอ  
ใกล�เคียงดังนี้ 

องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  มีอาณาเขตติดต�อกับพ้ืนท่ีใกล�เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต�อกับ  ตําบลบ�านเหล�า  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต�  ติดต�อกับ  ตําบลสุมเส�า อําเภอเพ็ญ และตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย�รักษ�   
                                      จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต�อกับ  ตําบลนาคํา  อําเภอบ�านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต�อกับ  ตําบลบ�านเหล�าและตําบลสุมเส�า  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

     1.2 เขตการปกครอง  

     จํานวนหมู�บ�านในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ได�แก� 
หมู�ท่ี  1  บ�านเตาไห       หมู�ท่ี  2  บ�านนาพัง            หมู�ท่ี  3  บ�านคอนเลียบ      
หมู�ท่ี  4  บ�านหม�อ         หมู�ท่ี  5  บ�านคอนสวรรค�     หมู�ท่ี  6  บ�านสินเจริญ     
หมู�ท่ี  7  บ�านโนนสวาง    หมู�ท่ี  8  บ�านสร�างกวาง      หมู�ท่ี  9  บ�านหม�อ  

               1.3 ข�อมูลการติดต�อส่ือสาร  
1) โทร. 042-219946/082-3013198 
2 เว็บไชต� https://www.taohai.go.th 
3) อีเมล Kongkahon1980@Gmail.com 
4) เพจเฟสบุfค ชื่อ องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 



 

  

 
 

 
 

        คําส่ังองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
       ท่ี  494/2563 

เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
-------------------------- 

  เพ่ือปฏิบัติให�เป6นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ข�อ 9 จึงแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห
ประกอบด�วย 
  (1)  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล                                               ประธานกรรมการ 
  (2) ผู�อํานวยการกองคลัง                                                                    กรรมการ 
  (3) ผู�อํานวยการกองช�าง                                                                    กรรมการ 
  (4) ผู�อํานวยการกองการศึกษา                                                             กรรมการ 
  (5) นายสมจิตร         ชาวกล�า             ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน หมู�ท่ี 2         กรรมการ
  (6) นายอุทัย             เชือกพรม          ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน หมู�ท่ี  9        กรรมการ 
  (7)  นางบัว               พลยศ               ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน หมู�ท่ี  5        กรรมการ 
  (8)  หัวหน�าสํานักปลัด                                                       กรรมการและเลขานุการ 
  (9)  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน                                                   ผู�ช�วยเลขานุการ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
                  มีหน�าท่ี 
                  จัดทําร�างแผนพัฒนาให�สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินกําหนด 
จัดทําร�างแผน  การดําเนินงาน และจัดทําร�างข�อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานตามข�อ 19 (1) แห�ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้เป6นต�นไป 

    สั่ง  ณ  วันท่ี   30   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.2563 
 
 

 

                             (นายบัวลา  พลยศ) 
                                                        นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 
 
 



 

  

 
 

 

 

คําส่ังองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
ท่ี  495/2563 

เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
-------------------------- 

เพ่ือปฏิบัติให�เป6นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร 
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2561 ข�อ 8 จึงแต�งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ประกอบด�วย 

(1) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห                        ประธานกรรมการ 
        (2) รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห คนท่ี 1                                  กรรมการ 
        (3) รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห คนท่ี 2                                  กรรมการ 
        (4) นายทองใส           โอทอง             สมาชิก สภา อบต.เตาไห หมู�ท่ี  6                   กรรมการ         
        (5) นายสุวิทย�            แสนสุข            สมาชิก สภา อบต.เตาไห หมู�ท่ี  4                   กรรมการ 
        (6) นายยุทธชัย          สะพังเงิน          สมาชิก สภา อบต.เตาไห หมู�ท่ี  9                   กรรมการ 
        (7) นายเสถียร           สุวรรณจักร       ผู�ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
        (8) นายเผด็จ             เพ็งสวรรค�        ผู�ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ  
        (9)  นายสุริยา          สีเหลา             ผู�ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ  
        (10) ผู�อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประตําบลบ�านคอนเลียบ  ผู�แทนภาคราชการ  กรรมการ 
        (11) ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านหม�อ       ผู�แทนภาคราชการ                                      กรรมการ 
        (12) ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านนาพัง      ผู�แทนภาคราชการ                                      กรรมการ 
        (13) นายสุภาพ         ซองสาร            ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน หมู�ท่ี 5                      กรรมการ 
        (14) นายบุญจันทร�     หน�ายโย            ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน หมู�ท่ี 3                      กรรมการ  
        (15) นายเสาร�           ศรีจันทร�           ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน หมู�ท่ี 7                      กรรมการ  
        (16) ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห                                           กรรมการและเลขานุการ 
        (17) หัวหน�าสํานักปลัด                                                                           ผู�ช�วยเลขานุการ 
        ให�คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
      (ก) อํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหน�าท่ีท่ีมีผลกระทบต�อ
ประโยชน�สุขของประชาชน เช�น การปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
      (ข) ภารกิจถ�ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
      (ค) ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ กลุ�มจังหวัด และจังหวัด โดยให�เน�นดําเนินการ         
ในยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญและมีผลต�อประชาชนโดยตรง เช�น การแก�ไขปLญหาความยากจน การปWองกันและแก�ไข
ปLญหายาเสพติด 
      (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
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   (จ) นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ินท่ีแถลงต�อสภาท�องถ่ิน 
   (ฉ) แผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผนชุมชน 
  ในการนําประเด็นข�างต�นมาจัดทําแผนพัฒนา ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท�องถ่ิน และความจําเป6นเร�งด�วนท่ีต�องดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาด�วย 
  (๒) ร�วมจัดทําร�างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก�ไขปLญหาเก่ียวกับการ
จัดทําร�างแผนพัฒนา 
  ในการจัดทําร�างแผนพัฒนา ให�องค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล
เมืองพัทยา และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นําปLญหาความต�องการจากแผนพัฒนา
หมู�บ�านหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมู�บ�านหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองได�มาพิจารณาบรรจุไว�ใน
แผนพัฒนา      แต�หาก เกินศักยภาพของเทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองพัทยา และองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังให�เสนอปLญหา ความต�องการไปยังองค�การบริหารส�วนจังหวัดและให�องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว�ในแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตามอํานาจหน�าท่ี” 
    (๓)  พิจารณาร�างแผนพัฒนาและร�างแผนการดําเนินงาน 
                     (๔)  ให�ความเห็นชอบร�างข�อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานตามข�อ ๑๙ (๒) 
    (๕)  พิจารณาให�ข�อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                     (๖)  แต�งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร  
    (๗)  ในกรณีองค�การบริหารส�วนตําบล ให�คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลมี
หน�าท่ีประสานกับประชาคมหมู�บ�านในการรวบรวม วิเคราะห�ปLญหา ความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินและ
จัดทําเป6นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลด�วย 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้เป6นต�นไป 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
                                                    (นายบัวลา  พลยศ) 

                 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห      
องค
การบริหารส�วนตําบลองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห  อําเภอ  อําเภอเพ็ญเพ็ญ  จังหวั  จังหวัอุดรธานีอุดรธานี  

วันท่ี  วันท่ี  2222    ตุลาคมตุลาคม  256  2563  3  เวลา  เวลา  0909..30  30  นน..  
ณ  หณ  หออปประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลระชุมองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห  

  
  
  

  
  
  

  
  



 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห  
องค
การบริหารส�วนตําบลองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห  อําเภอ  อําเภอเพ็ญเพ็ญ  จังหวั  จังหวัอุดรธานีอุดรธานี  

วันท่ี  วันท่ี  2222  ตุลาคม  ตุลาคม  256  2563  3  เวลา  เวลา  1313..30  30  นน..  
ณ  หณ  หออประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไหเตาไห 

  

  
  
  

  
  
  

  
  



 

  

 

 
 
ท่ี อด 76601/ว663                  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
                            อําเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี   41150 

        19  ตุลาคม  2563 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ทุกท�าน 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1.คําสั่งคณะกรรมการฯ      จํานวน  1  ชุด 
  2.ระเบียบวาระการประชุมฯ     จํานวน  1  ฉบับ 

              ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข�อ 26 และข�อ 27 กําหนดให�คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานราชการ
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แล�ว
จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเม่ือคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�าง
แผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ินประกาศเป6นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ปNดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต�องปNดประกาศ
ไว�อย�างน�อยสามสิบวันแผนการดําเนินงานให�จัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณ
รายจ�ายประจําป< งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการจาก
หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในป<งบประมาณนั้น 

 เพ่ือให�เป6นไปตามระเบียบดังกล�าว จึงเรียนเชิญท�านเข�าประชุมเพ่ือจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ในวันท่ี  22 ตุลาคม  2563  เวลา  09.00 น. ณ 
หอประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมท่ีแนบมาพร�อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข�าร�วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล�าว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวัลลภ  จําปาศักด์ิ) 
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 
สํานักปลัด 
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
โทร.  082-3013198 

-สําเนาคู�ฉบับ- 



 

  

 
 

ท่ี อด 76601/ว664                ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
                            อําเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี  67150 

        19  ตุลาคม  2563 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห ทุกท�าน 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1.คําสั่งคณะกรรมการฯ      จํานวน  1  ชุด 
  2.ระเบียบวาระการประชุมฯ     จํานวน  1  ฉบับ 

              ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข�อ 26 และข�อ 27 กําหนดให�คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานราชการ
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แล�ว
จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเม่ือคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�าง
แผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ินประกาศเป6นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ปNดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต�องปNดประกาศ
ไว�อย�างน�อยสามสิบวันแผนการดําเนินงานให�จัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณ
รายจ�ายประจําป< งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการจาก
หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในป<งบประมาณนั้น 

 เพ่ือให�เป6นไปตามระเบียบดังกล�าว จึงเรียนเชิญท�านเข�าประชุมเพ่ือให�ความเห็นชอบร�างแผนการ
ดําเนินงาน ในวันท่ี  22  ตุลาคม  2563  เวลา  13.00 น. ณ หอประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมท่ีแนบมาพร�อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข�าร�วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล�าว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายบัวลา  พลยศ) 
  ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 
 

งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 
สํานักปลัด 
องค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
โทร.  ๐82-3013198  

-สําเนาคู�ฉบับ- 



 

  

  
  

  
  

  


