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ส่วนที ่ 1   
บทน ำ 

 
บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ควำมส ำคัญ
กับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนด
นโยบำย กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง  และมีอ ำนำจหน้ำท่ีของ
ตนเองโดยเฉพำะ  นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพื่อให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจกว้ำงขวำงขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้ำท่ีบริกำรสำธำรณะ
พื้นฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนท่ี
ก ำหนดยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง 5 ปี (25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเช่ือมโยงกับกำรวำงแผนเพื่อจัดท ำงบประมำณ
ประจ ำปี เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำท่ีจัดขึ้นส ำหรับงบประมำณ
แต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวง
มหำดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดย
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จึงได้จัดท ำแผนด ำเนินงำน  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 7 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖3          
ตำมรูปแบบท่ีก ำหนดตำมหนังสือดังกล่ำว โดยปรับเปล่ียนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนำส่ีปี ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797    
ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ี
ด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖3  มีควำมชัดเจน
ในกำรปฏิบัติมำกขึ้นและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นๆ  รวมท้ังกำรจ ำแนก
รำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรติดตำมและประมวลผลเมื่อส้ินปี      
มีควำมสะดวกมำกขึ้น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  มุ่งหวังว่ำ
แผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมและประมวลผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงดี 
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วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้น
เพื่อให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำร
ปฏิบัติมำกขึ้น ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนก
รำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุม
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 3. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ท่ีจะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะมี
ท่ีมำจำก 
  3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
  3.2 โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  3.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  3.4 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำน
อื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ
กำรด ำเนินงำนครอบคลุมพื้นท่ีหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีมีควำม
คำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นท่ี 
  

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่ำ กำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ท่ี
ด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ท้ังนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศ 
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
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 3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
 ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกำรจัดต้ังงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน /โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร 
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน  30 
วัน นับแต่มีกำรจัดต้ังงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ  (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่ มเติม         
ฉบับท่ี 1,2,3,4,......) 
 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำส่ีปี โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน ำวัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนขั้นตอนกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำนโดยน ำเสนอ ดังนี้ 
  1.1 บทน ำ 
  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1.3 ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 
  2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด.01) 
  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนิน เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี  7  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนิน  
คิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์แผนงำน   
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด 
จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบและเมื่อ
ลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย 
  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมท้ังหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ท้ังหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของบประมำณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
 



๔ 
 

  2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด.02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละ
ยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำนโดยมีล ำดับท่ี/โครงกำรรำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร/
งบประมำณ (บำท)/สถำนท่ีด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกตุลำคม
ของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
  2.3 บัญ ชีจ ำนวนครุภัณฑ์ ส ำหรับ ท่ี ไม่ ได้ด ำเนิ นกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น           
(แบบ ผด.02/1) 
  แบบ ผด.02/1 เป็นบัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์/แผนงำนโดยมีล ำดับท่ี/ครุภัณฑ์/รำยละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมำณ
(บำท)/สถำนท่ีด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน/ โดยเริ่มจำกตุลำคมของปีหนึ่งไป
ส้ินสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท ำให้กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ

มำกขึ้น 
2. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบั ติ  มีควำมสะดวกและ              

มีประสิทธิภำพ 
3.  เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณท่ีต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 
5.  สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
6.  สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ     

ตำมงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 ได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 2   

       

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  ( ผด.01)                  
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ด าเนินการ  ( ผด.02/1)     
ตามโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน                 

  
 
 
 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ (บำท) งบประมำณทั้งหมด

8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ๓ 75 ๑๓๓,๙๐๐ ๗๐.๗๓ ส ำนักปลัด/กองคลัง
8.2  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ ๑ 25 ๕๕,๔๐๐ ๒๙.๒๗ กองสวัสดิกำร

รวมทั้งส้ิน ๔ ๑๐๐ ๑๘๙,๓๐๐ ๑๐๐.๐๐

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  เพิ่มเติม  ฉบับที่  7  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕63
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง    อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
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ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพื้น 71,000 อบต. ส ำนักปลัด

หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู บ้ำนวัง
ขนาด 48,000 บีทียู  

๒ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพื้น ๕๕,๔๐๐ อบต. กองคลัง
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู บ้ำนวัง
ขนาด 36,000 บีทียู 

๓ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ๗,๕๐๐ อบต. กองคลัง
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) บ้ำนวัง
ถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 

                                                 รวม ๑๓๓,๙๐๐
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพื้น ๕๕,๔๐๐ อบต. กอง

หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู บ้ำนวัง สวัสดิกำร
ขนาด 36,000 บีทียู 

                                                 รวม ๕๕,๔๐๐

พ.ศ. 2562 พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น

แผนกำรด ำเนินงำน  เพิ่มเติม  ฉบับที่  7  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง    อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. ๒๕63
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง 
เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนการด าเนนิงาน เพิม่เตมิ ฉบบัที ่7 ประจ าปปีระมาณ พ.ศ. ๒๕63 

…………………………………………… 
  
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 
ประจ าปีประมาณ พ.ศ. ๒๕63  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง  ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2563  เมื่อวันท่ี  5  ตุลาคม  2563  มีมติเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 ประจ าปีประมาณ พ.ศ. ๒๕63  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 จึงขอประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 ประจ าปีประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
ให้ทราบโดยท่ัวกัน  และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ท่ี  www.banwang.go.th 
 

                     ประกาศ ณ วันท่ี   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

  

 
(นายประยูร   ยันประเวช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

   
     
 
 

 
 
 


