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คำกล่าวนำ 
 

  แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งที่ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนากลาง และที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลนากลาง มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง แต่ละปีงบประมาณ   

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนากลาง , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง , 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง , ส่วนราชการทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  
ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

  องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุข
ของประชาชนใน ท้องถิ่นตำบลตัวอย่างต่อไป  
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   (ลงนาม)           . 
                      ( นายถิ่น  เติบสูงเนิน) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขต
พ้ืนที่ของตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้
แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาใน
การดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้
เป็นเครื่องมือใน การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
  
 
 

             งานแผนและงบประมาณ สำนักงานปลัด 
   องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
1.1  บทนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ

กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย , การปกครอง , การบริหาร , การบริหารงานบุคคล , การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง มาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่
กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (25๖๑ – ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณ
ประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณ
แต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖3  ตามรูปแบบที่กำหนดตาม
หนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
แผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนากลาง ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการ
การทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง มุ่งหวังว่า
แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี

 



 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
  

 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด  5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  ได้กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ .- 
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน  15  วันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 



 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้.- 
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนากลาง เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนากลาง ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง และ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะ
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนากลาง และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึง นำ (ร่าง) แผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ   
  ส่วนที่ 1  บทนำ  ประกอบด้วย    
   1) บทนำ   
   2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน   
   3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน  
   4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  
  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย  
   1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)  
   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)   

3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น   
    (ผด. 02/1)  

 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

 

 
 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
          

คณะกรรมการสนับสนุนการ    รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                        

                        
หน่วยงานอ่ืน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ       จัดทำ(ร่าง)การดำเนินการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ      เสนอ(ร่าง)แผนการดำเน ินงาน 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินการ 
 
 
         

    เสนอ(ร่างฯ) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 
     
ผู้บริหารท้องถิ่น                                   ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
 
 

                  ประกาศใช้ 
 
 

 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัต ิ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 



5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนา
กลาง 

6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง 

 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้.- 
 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง .
     2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 
02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

 



    
 


