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คาํนาํ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2548  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไดก้าํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการจดัทาํ

แผนการดาํเนินการ ตามหมวด 5 ขอ้ 26 การจดัทาํแผนการดาํเนินงานให้ดาํเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีขั้นตอนการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี (1) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดาํเนินการ

ในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประกาศเป็นแผนการ

ดาํเนินงาน ทั้งน้ี ใหปิ้ดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบหา้วนันบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ เพือ่ประกาศให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2559 ขอ้ 27 แผนการดาํเนินงานใหจ้ดัทาํให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณ

รายจ่ายประจาํปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงานและโครงการจาก

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งดาํเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจดัทาํและการแกไ้ขแผนการดาํเนินงานเป็นอาํนาจของผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม      ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนการ

ดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561  เพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 / 2561  (ฉบบัท่ี 2)    และหวงัเป็น

อยา่งยิง่วา่แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   เพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 / 2561  (ฉบบัท่ี 2)     

ฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาตาํบลต่อไป 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่  1  บทนํา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา และแผนการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมท้ังวางแนวทางใหการปฏิบัติบรรลุ

วัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึง

รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประจําปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสาน และบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ 

ของแผนงาน โครงการในแผนการดําเนินงานจะทํา ใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมาก

ข้ึนอีกดวย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559ขอ 26 ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมี

ข้ันตอนตอไปนี้ 

ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

    ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช

งบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม   งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและ

โครงการจากหนวยราชการ  สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น    

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน   

     แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

1. เปนแผนท่ีแยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   และมีลักษณะเปนการดําเนินการ 

(Action Plan) 

2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจนและดําเนินงานจริง 

3. เปนการรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

ทางาม 



 

 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว 

2. เพ่ือใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน 

3. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ 

 

 

4. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส 

5. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดชัดเจน 

6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอนของโครงการตางๆ 

7. เพ่ือกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ 

ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาสะอาด ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

ทาสะอาด และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจาก

หนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏบิัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา 

จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 บทนํา   ประกอบดวย 

- บทนํา 

- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องคประกอบ ประกอบดวย 

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 

 - บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน  (ผด.02/1) 

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม จัดทําประกาศ เรื่อง การใช 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 / 2561 (ฉบับท่ี 1)  เพ่ือปด

ประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันและสามารถตรวจสอบได 



 

 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. การดําเนินงานเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรแนวทางท่ีวางไว 

2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลทาสะอาด เปนไปตามเปาหมายและ 

บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานไดชัดเจน 

4. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการ และแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางแทจริง 

5. ทราบถึงผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส 

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือใหการใชงบประมาณเปนไปอยาง 

คุมคาเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัด 

 

 

 

 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี ้

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ     

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนับสนนุการ     

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนับสนนุการ     

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน     

 

 

        

 

 

 

 

ผูบริหารทองถ่ิน    

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางฯตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 



 

 

 
 

 
 

สวนที่    2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 

เพ่ือใหทราบโครงการและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลทางาม    

ในปงบประมาณ   2561   ซ่ึงจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน และประสานงานและติดตามประเมินผลการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 

องคประกอบ ประกอบดวย 

2.1   บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

2.2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 / 2561 (ฉบับที่ 2)



 

 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

เพิม่เติม / เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่2 / 2561  (ฉบับที ่ 2)  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม   อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวัดพษิณุโลก 

********************* 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

 

จาํนวนโครงการ 

ที่ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จาํนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

 ยุทธศาสตร์ที ่  1    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

4 

 

66.66 

 

832,174.40 

 

72.23 

 

กองช่าง 

รวม 4 66.66 832,174.40 72.23  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและการจัดการผงัเมือง 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1 

 

16.67 

 

300,000.- 

 

26.04 

 

กองช่าง 

รวม 1 16.67 300,000.- 26.04  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติของประชาชน 

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 

1 

 

16.67 

 

20,000.- 

 

1.73 

 

สาํนกัปลดั 

รวม 1 16.67 20,000.- 1.73  

รวมทั้งส้ิน 6 100 1,152,174.40 100  

 

 

 

 

 

แบบ ผด.01 



 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่2 / 2561 (ฉบับที ่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบัท่ี โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ขยายเขตไฟฟ้า   หมู่ท่ี  4 

บา้นใหม่ใต ้

(เพิม่เตมิ) 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า   ใหก้บั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ.พิษณุโลก 

(อ.วดัโบสถ)์ 

201,707.59 หมู่ท่ี   4 

บา้นใหม่ใต ้

กองช่าง             

2 ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา

หมู่บา้น  หมู่ท่ี  8   

(เพิม่เตมิ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า   ใหก้บั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก 

(อ.วดัโบสถ)์ 

230,466.81 หมู่ท่ี   8 

บา้นวงัหนองแดง 

กองช่าง             

3 ขยายเขตไฟฟ้า     หมู่ท่ี  3   

(เพิม่เตมิ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า   ใหก้บั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก 

(อ.วดัโบสถ)์ 

150,000.- หมู่ท่ี   3 

บา้นท่างาม 

กองช่าง             

4 ติดตั้งไฟฟ้า รายทาง 

(สาธารณะ)   หมู่ท่ี  11   

(เพิม่เตมิ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้ารายทางและ

ขยายเขตไฟฟ้า    ใหก้บัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค จ.พิษณุโลก 

(อ.วดัโบสถ)์ 

250,000.- หมู่ท่ี   11 

บา้นหัววงั 

กองช่าง             

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่2 / 2561 (ฉบับที ่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

2. ยุทธศาสตร์ การคมนาคมขนส่งและการจดัการผงัเมือง 

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบัท่ี โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ปรับปรุง / ซ่อมแซม  

ถนนในพ้ืนท่ี ต.ท่างาม 

 

 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

-จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  13  หมู่บา้น 

-จา้งเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 

ในพ้ืนท่ี  ต.ท่างาม  

300,000.- หมู่ท่ี  1 - 13 กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่2 / 2561 (ฉบับที ่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติของประชาชน 

                   3.1  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ลาํดบัท่ี โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ส่งเสริมและสนบัสนุน

กิจกรรมของสภาเด็ก 

และเยาวชน  ตาํบลท่างาม 

 

(เพิม่เตมิ) 

 

จดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด    

ใหก้บัเด็กและเยาวชนในตาํบลท่างาม 

20,000.- จงัหวดั

พิษณุโลก 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่2 / 2561 (ฉบับที ่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 

แบบขอ้อ่อน 

(เพิม่เตมิ) 

 

เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบสายสะพาย  

เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 1.4 

แรงมา้  ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่นอ้ยกวา่  30  ซีซี   พร้อมใบมีด 

 

 (จาํนวน  1  เคร่ือง) 

11,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 
 

 
 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่2 / 2561 (ฉบับที ่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 1.2  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ 

 

(เพิม่เตมิ) 

 

-ขนาด 320 X 165 ซ.ม.   

จาํนวน  2  ชุด 

-ขนาด 210 X 165 ซ.ม.  

จาํนวน  4  ชุด 

-ขนาด 160 X 150 ซ.ม.  

จาํนวน   2   ชุด 

 

 

15,000.- ศพด.  

บา้นเขาไร่

ศรีราชา 

สาํนกัปลดั             

 

แบบ ผด.02/1 
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