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เรื่อง   ขออนุมัตดิ ำเนินโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566                                                                                                                                         
 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก  
 

1. เรื่องเดิม 
               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก ได้ยึดหลักกำรบริหำรเพ่ือประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 
โดยปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งได้อนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2564 และแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2565 ประกำศใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2565 นั้น 

  2. ข้อเท็จจริงและข้อเสนอ 
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของประชำชนในพ้ืนที่ จึงได้จัดท ำ

โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยกำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน เพ่ือรับฟังปัญหำ ควำมต้องกำร 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำรวบรวมและวิเครำะห์ให้กำรพัฒนำท้องถิ่น เป็นไปอย่ำงยั่งยืน 
รวมทั้งน ำมำจัดท ำหรือทบทวน หรือกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น น ำปัญหำที่เกิดขึ้น
ส่งต่อหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรอ่ืนที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรโดยตรงซึ่งไม่ได้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ซึ่งได้ก ำหนดกำรจัดประชำคมหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต ำบลบำงครก ระหว่ำงวันที่ 20 - 24 
กุมภำพันธ์ 2566  

3. ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
      3.1 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
            ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชำชน กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้  
       (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น

ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
       (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
            ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็น

อ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
            ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง

ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ เมื่อผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำฯ แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 

 3.2 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563         
เรื่องระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

 
 
 



 
 3.3 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563 

เรื่องแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ก ำหนดแนวทำงกำร
ประชำคมท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้ำงกระบวนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน        
ในท้องถิ่นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมใน
ภำพรวม โดยกำรจัดประชำคมระดับต ำบล ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 3.4 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 เรื่อง
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

         1. กำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น  
  1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรมี

ส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของประชำชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นตำมรูปแบบกำรจัดประชำคมท้องถิ่น
รำยละเอียดปรำกฏในหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563  

  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อำจด ำเนินกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นได้ ตำมข้อ 
1.1 ให้ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

        1) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น คณะอนุกรรมกำร กำ รประชุม
ประชำคมท้องถิ่นหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ สำมำรถจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

        2) ใช้หรือส่งข้อเสนอทำงเอกสำร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/กำรใช้แบบสอบถำม-ตอบ
รับข้อเสนอกำรพัฒนำท้องถิ่นในระบบเอกสำร ซึ่งกำรด ำเนินกำรในลักษณะดังกล่ำวนี้ต้องแจ้งให้ประชำชนทรำบโดย
เปิดเผยอย่ำงน้อยสำมวัน และก ำหนดเวลำในกำรรับข้อเสนอเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงน้อยเจ็ดวัน เอกสำร
แบบฟอร์มที่ใช้สอบถำม-ตอบรับข้อเสนอกำรพัฒนำท้องถิ่นส ำหรับประชำชนอย่ำงน้อย ต้องมีประเด็นปัญหำ/แนว
ทำงแกไ้ข (หรือสิ่งที่ประชำชนต้องกำรจะให้ด ำเนินกำร) สถำนที่ด ำเนินกำร  
       4.ข้อพิจารณา 
            เห็นควรพิจำรณำ 
             4.1 อนุมัติจัดท ำโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
              4.2 ลงนำมหนังสือเชิญเข้ำร่วมโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  
    (นำงสำวกฤตยำ   ก ำไลแก้ว) 
                   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 
                             (นำงสำวสักขี   กลิ่นกระสังข์) 
                นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
               หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก 
 

                                     (นำงพัชรี  ป้อมสิงห์) 
                  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก รักษำรำชกำรแทน 
        (นำยชำญชัย   อุ้มนุช)                         ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก                           
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก    



 

โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

…………………..…………………… 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ รำยจ่ำยเพ่ิมเติมและ
งบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงแผน รวมทั้งก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนำคตกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นให้เป็นไปตำมขั้นตอนและกระบวนกำรที่ก ำหนดสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชนในพื้นที่ เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
และเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรเชื่อมโยงบูรณำกำรแผนพัฒนำทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีควำมสอดคล้องเชื่อม
โยงกับยุทธศำสตร์ภำพรวม เป็นกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์ระดับมหภำคกับยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (3) กำรก ำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) (4) แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภำค (5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ (6) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 อำศัยอ ำนำจหน้ำที่ตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ข้อ 1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเองและเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับแผนภำคส่วนต่ำงๆ จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดประชุม
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน เพ่ือรับฟังปัญหำ ควำมต้องกำร ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชนในพ้ืนที่ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และก ำหนดกรอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำสัมฤทธิ์ผล ลดกำรซ้ ำซ้อนของโครงกำร/กิจกรรม และกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำโคร งกำร
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยมีประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหำได้ตรงจุดเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชำชนในพ้ืนที ่

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของประชำชนในพื้นที่ 

 2.2 เพ่ือรับฟังปัญหำ ควำมต้องกำร ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำรวบรวมและ
วิเครำะห์ให้กำรพัฒนำท้องถิ่น รวมทั้งน ำมำจัดท ำหรือทบทวน หรือกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
แผนพัฒนำท้องถิน่ น ำปัญหำที่เกิดข้ึนส่งต่อหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรอื่นที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรโดยตรง 

 2.3 เพ่ือให้ได้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับปัญหำ ควำม
ต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่และใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก 

  

 



 

3. กิจกรรมและเป้าหมาย 

 3.1 กิจกรรมที่ 1 
       - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
       - ด ำเนินโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยกำรประชุมประชำคม หมู่ที่ 1 – 12 
 3.2 กิจกรรมที่ 2 
       - ประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก 
ระหว่ำงเดือน มีนำคม 2566 
       - ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครกและประชำคมระดับท้องถิ่น ระหว่ำง
เดือน มีนำคม – เมษำยน 2566 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 4.1 ประสำนผู้น ำชุมชน หน่วยงำนรำชกำรในพ้ืนที่ ก ำหนดวันเวลำ สถำนที่ประชุมประชำคมในต ำบลบำงครก 
 4.2 ส่งหนังสือเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมประชำคม 
 4.3 ด ำเนินกำรประชุมประชำคม หมู่ที่ 1 - 12 ต ำบลบำงครก 
 4.4 ประเมินสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 4.5 รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรประชำคมส่งกองช่ำงประมำณกำร ตรวจสอบพ้ืนที่ 
 4.6 ประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก 
 4.7 ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครกและประชำคมระดับท้องถิ่น 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – เมษำยน 2566 

6. งบประมาณ 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (สำมำรถถัวเฉลี่ยจ่ำย
ได้ทุกรำยกำร) เป็นไปตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.2542 มำตรำ 16(1) ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 99 ล ำดับที่ 15) 
งบประมำณท่ีตั้งไว้ 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 



 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 8.1 เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของประชำชนในพ้ืนที่ 
 2.2 ได้ทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น และน ำข้อมูลมำรวบรวมและ
วิเครำะห์ให้กำรพัฒนำท้องถิ่น รวมทั้งน ำมำจัดท ำหรือทบทวน หรือกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
แผนพัฒนำท้องถิน่ น ำปัญหำที่เกิดข้ึนส่งต่อหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรอื่นที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรโดยตรง 
 2.3 ได้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับปัญหำ ควำมต้องกำร
ของประชำชนในพ้ืนที่และใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครกต่อไป 
 

9. ผู้เสนอโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         (ลงชื่อ) .............................................. ผู้เสนอโครงกำร 

(นำงสำวกฤตยำ    ก ำไลแก้ว) 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

10. ผู้ตรวจสอบโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      ............................................................................................................................. .................................................. 
 

               (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ตรวจสอบโครงกำร 

(นำงสำวสักขี    กลิ่นกระสังข์) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก 

11. ผู้เห็นชอบโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      ............................................................................ ...................................................................................................  
 

             (ลงชื่อ) .............................................. ผู้เห็นชอบโครงกำร 
(นำงพัชรี   ป้อมสิงห์) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก รักษำรำชกำรแทน 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก 

 
12. ผู้อนุมัติโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      ............................................................................................................................. ..................................................  
 
 

             (ลงชื่อ) .............................................. ผู้อนุมัติโครงกำร 
(นำยชำญชัย   อุ้มนุช)  

   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงครก 
 



 

ภาคผนวก ก 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2566 

............................................................ 

งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามรายการต่อไปนี้ 

1.กิจกรรมประชุมประชาคม 
 1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมโครงกำร     เป็นเงิน 7,200 บำท 
     จ ำนวน 12 หมู่ ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 30 บำท  
 2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ผู้แทนจำกหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นเงิน 5,400 บำท 
     จ ำนวน 12 มื้อ ๆ ละ 15 คน ๆ ละ 30 บำท   
 3) ปำกกำลูกลื่น 25 ด้ำม ๆ ละ 5 บำท     เป็นเงิน    125 บำท 
 4) กระดำษ A4 จ ำนวน 10 รีม ๆ ละ 135 บำท    เป็นเงิน 1,350 บำท 
 5) คลิปด ำ 2 ขำ จ ำนวน 1 กล่อง ๆ ละ 55 บำท    เป็นเงิน      55 บำท 
 7) แผ่นสติ๊กเกอร์สีขำว,สีแดง (อย่ำงละ 1 แผ่น ๆ ละ 38 บำท)  เป็นเงิน      76 บำท 
 8) ปำกกำเคมี (สีน้ ำเงิน,แดง) 1 กล่อง     เป็นเงิน    180 บำท 
2. ประชุมระดับต าบล        เป็นเงิน 1,200 บาท 
 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 40 คน ๆ ละ 30 บำท 
3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ       เป็นเงิน    540 บาท 
 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 18 คน ๆ ละ 30 บำท 
4. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ      เป็นเงิน    240 บาท 
 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 8 คน ๆ ละ 30 บำท 
     รวมเป็นเงินจ านวน                         16,366 บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,366  บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
 
หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ สำมำรถถัวเฉลี่ยได้ตำมที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันท่ี 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
....................................................... 

 

วัน เดือน ป ี หมู่ที ่ สถานที่ด าเนินการ เวลา หมายเหต ุ
20 กุมภาพันธ์ 2566 10 ศาลากลางหมู่บ้าน 10.00 น.  

 1 วัดใหม่สุทธาวาส 13.30 น.  
 2 มัสยิด  15.00 น.  

21 กุมภาพันธ์ 2566 7 รร.ทุ่งเฟื้อ 10.00 น  
 11 วัดบางหอ 13.30  
 9 ศาลาหมู่บ้าน 15.00 น.  

22 กุมภาพันธ์ 2566 6 ศาลาหมู่บ้าน 15.00 น.  
 3 ศาลาหมู่บ้าน 16.00 น.  

23 กุมภาพันธ์ 2566 12 ศาลาหมู่บ้าน 13.30 น.  
 8 ศาลาหมู่บ้าน 16.00 น.  

24 กุมภาพันธ์ 2566 4 ศาลาหมู่บ้าน 15.00 น  
 5 ตลาดริมน้ า 16.30 น.  

 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม (ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


