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คำนำ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ และได้ประกาศการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 กำหนดว่า แผนการดำเนินงาน
ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 กำหนดว่า การ
จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น โดยให้
จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อซักซ้อมที่กำหนด และสำหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นปฏิทิน
ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมดังกล่าวยังเป็นข้อมูล
สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5 นี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับนี้ จะช่วย
เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ต่อไป 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

 จังหวัดกาญจนบุรี  

 
 
 
 

 



 

สารบัญ 

           หน้า 

ส่วนที่ 1  บทนำ          

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      1 
 - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน      1 
 - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       2 
 

ส่วนที่ 2   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ    
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม     

และงบประมาณ (แบบ ผด.01)      3 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม 
และงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็ง 
ของชุมชน        
แผนงานการรักษาความสงบภายใน     4 

  
    
   

    
 

      

  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 



 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 
………………………………………………..………………………………… 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการอนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ และ
ได ้ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร ั ้งท ี ่  17 เม ื ่อว ันที่                       
5 สิงหาคม 2565 อีกท้ังเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน รวมไปถึง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. เพื ่อแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการตามที่ได้อนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 2. เพื่อสอดคล้องกับการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17  
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวนทั้งสิ ้น 2 โครงการ ซึ่งได้ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  
 3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน 
สามารถนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงิน 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ.2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1   

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ิมเติมครัง้ที่ 5 เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 
5 แล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

หน้าท่ี 1 



 

3) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 3. มีแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

4. ใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน้าท่ี 2 



 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ 



 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

     

     1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 100.00 398,900 100.00 - สำนักปลัด 
- กองช่าง 

รวม 2 100.00 398,900 100.00  
รวมทั้งสิ้น 2 100.00 398,900 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 

หน้าท่ี 3 



 

  

 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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

1 โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสอง
ตอน  
 
 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมูท่ี่ 4 
บ้านหนองสองตอน ประกอบด้วย 
- กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอืน่ๆ จำนวน 9 
ชุด 
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครอืข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง จำนวน 1 ชุด 
- อุปกรณก์ระจายสญัญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 
2 ชุด 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดอืน
มิถุนายน 2564 กระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม 
 

236,600 
(โอน

งบประมาณต้ัง
จ่ายรายการ

ใหม่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 4 บา้น
หนองสองตอน 

- สำนักปลัด 
- กองช่าง 

            

 
 

แบบ ผด.02 

หน้าท่ี 4 



 

 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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

2 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองจอก 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมูท่ี่ 5 
บ้านหนองจอก ประกอบด้วย 
- กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอืน่ๆ จำนวน 7 
ชุด 
- อุปกรณก์ระจายสญัญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 
1 ชุด 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดอืน
มิถุนายน 2564 กระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม 
 

162,300 
(โอน

งบประมาณต้ัง
จ่ายรายการ

ใหม่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 5 บา้น
หนองจอก 

- สำนักปลัด 
- กองช่าง 

            

 รวม 2 โครงการ  398,900               

 
 
 

 

แบบ ผด.02 

หน้าท่ี 5 



องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแก่งเสีย้น
Kaengsian Subdistrict Administrative Organization

เลขท่ี 225 หมูท่ี่ 5 ต ำบลแก่งเสีย้น อ ำเภอเมือง จงัหวดักำญจนบรีุ 71000
เบอร์โทรศพัท์ : 034-510797 เบอร์โทรสำร : 034-510524


