
    
 
 

 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 





ค ำน ำ 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล            
หนองบอน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ  รวมถึงครุภัณฑ์
ส าหรับการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ซึ่งจะช่วยให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และเป็นเคร่ืองมือส าคัญให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
รายจ่ายตามที่ก าหนดไว้ 
  ดังนั้น ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน จึงต้องน าแผนการด าเนินงานไปบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
และกฎหมายระเบียบที่ก าหนดไว้ รวมถึงอ าเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการต่างๆในพ้ืนที่ หรือราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ที่ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้น าไป
ปฏิบัติและประสานโครงการให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน           
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
        อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

 

1. บทน ำ 
  แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของ
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ          
บูรณาการท างานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน โครงการพัฒนา 
กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
  แผนการด าเนินงาน จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน เพ่ือควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนแผนงาน ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แผนการด าเนินงานน ามาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์การ  

บริหารส่วนต าบลหนองบอน ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้
น ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

2. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์
ส าหรับการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   
  2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  2.3 เพ่ือเป็นเป็นเครื่องมือส าคัญให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
รายจ่ายตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 

3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการจัดท า
แผนการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และมีกฎหมายและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  3.1 ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกฎหมาย  
   3.1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้วางแนวการปฏิบัติการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
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   ข้อ 4  ในระเบียบนี้ “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

   “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

   ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนา
และร่างแผนการด าเนินงาน 

   ข้อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน 
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ           
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนั บแต่วันที่
ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

   ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
   การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หนว่ย
ราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  
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3.1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้วางแนวปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 

กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ก ำหนดว่ำ 4. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
   (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ก ำหนดว่ำ 1. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น 
โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดว่ำ 4. การจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.02/1 ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังมิได้
ด าเนินการจัดท าแบบ ผด.02/1 ให้ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากหนังสือนี้ 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น 

(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก ำหนดว่ำ 6. แบบส าหรับแผนการด าเนินงาน แบบ ผด. 01 ซึ่งเป็นแบบ 
บัญชีจ านวนโครงการและงบประมาณ “แนวทางการพัฒนา” ให้เปลี่ยนเป็น “แผนงาน” แผนงานให้ลงแผนงาน
ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
2548 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ได้ก ำหนด แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
   3.1.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   มาตรา ๙ ภายใตบ้ังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาขนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

   (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 



 

5 
 

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม             
มาตรา 7 (4) 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
 (4) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ 

หน้าที่ของเอกชน 
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง 
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ 

เอกชน ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี  

ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
(8) ข้อมลูข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารที่ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้าม           

มิให้เปิดเผย ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการ
เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารส่วนนั้น  

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือ 
ขอส าเนาที่มี ค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอน ระยะเวลาแล้วเสร็จและรายละเอียดของงาน ท าให้สามารถน าไป 

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน 

พ้ืนที่หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้สามารถน าไปเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วย 

3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร สามารถน าแผนการด าเนินงานไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานให้ 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และน าไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

4. ได้มีการบูรณาการ ประสานงาน ร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดการท างานร่วมกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ โดยน าเสนอดังนี้ 
 

2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็น   
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
 

2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
  แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
ปีงบประมาณแต่ละเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 
 

2.3 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณแต่ละเดือนโดยเริ่มจากเดือน
ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 

 
 


















































































