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ค าน า 

  
                    แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โ ดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลบางจาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ด าเนินการหลังจาการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลบางจานทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้
ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลบางจานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ฉบับนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสามารถใช้ใน
การควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น  พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซ่ึง
จุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางข้ึน ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ได้จัดท าแผนพัฒนาซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา  ในช่วง 5 ปี (25๖๑ – 
๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะเวลา  5 ปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่  ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม  ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้จัดท า
แผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยน
จาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางจาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖3 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  ขึ้นและเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖3 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเก่ียวกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน /โครงการในแผนการด าเนินงาน  เพ่ือให้การติดตามและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

ผู้บริหารท้องถิ่นมุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 
 
 



 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน 

 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

     3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
     3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้า
มี) 
     3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆท่ี
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
     3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ข้อ 4 
ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วยงานราชการ



ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
           แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
ปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้ด าเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้นอ านาจในการขยายเวลาการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลอ านาจการขยายเวลาใน
การจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
           แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมกาด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล  
ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
           1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ(Action plan) 
           2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
           3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงาน
จริง 
           4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริง
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และ
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
           คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
            ส่วนที ่1 บทน า 
            ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
            1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 



 

แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 

         

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการ

สนับสนุนจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นๆ 



 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
          ๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
          5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
 6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ได้อย่างถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ 

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามแบบ  ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ลงรายการของจ านวน
โครงการที่ด าเนินการ  การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จ านวนงบประมาณ  และการคิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว  จะต้องรวมผล
ทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ  
(100) 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ /งบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน  โดยมีล าดับที่ /โครงการ /
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ /งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ /หน่วยงานรับผิดชอบหลัก /
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1) 
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผด.01 

 

 
 



แบบ ผด.01 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการ 

จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

     

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100.00 150,000 100.00 ส านักงานปลัด 

รวม 1 100.00 150,000 100.00  

 



 

 

 

 

ผด.02 

 

 
 

 



แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 1.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียด

ของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการ

ฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบางจาน 

ฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบางจาน 

จ านวน 50 คน 

150,000 - ส านักงาน

ปลัด 

            

 


