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เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้แสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
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บทนำ 

1. ลักษณะของแผนดำเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27, หนังสือที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 
19 ธันวาคม 2548 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548, หนังสือที ่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่   
19  สิงหาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และหนังสือที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7  ตุลาคม 
2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 

 แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน  และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงาน  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการดำเนินงานจะกำหนด
รายละเอียดของโครงการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก   

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(รวมทัง้เงนิอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อุดหนุนใหห้น่วยงานอื่นดำเนินการ)  

2) แผนงาน โครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจากการ จ่ายขาดเงินสะสม  
3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ

พัฒนาท้องถ่ิน   
4) แผนงาน โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ 

(ถ้ามี)  
 

/ 5) โครงการ/กิจกรรม... 
 
 
 



-2- 
 

5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน  
อื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ หลายองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี ความ
คาบเกี ่ยวต่อเนื ่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานใน
พื้นที่ 

6) โครงการที ่กันเงินงบประมาณหรือดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ 
(รายการกันเงินเพื่อดำเนินการอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป) 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ 
 1. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ที่ดำเนินการ

จริงในปีงบประมาณนั้น ตามกรอบการพฒันาของแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
 4. เพื่อใหส้ามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้สะดวกและมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, หนังสอื
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  
พ.ศ.2548, หนังส ือกระทรวงมหาดไทยที ่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที ่ 19  ส ิงหาคม  2565  
เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื ่อจั ดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่   
7  ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมี
ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ข้ันตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทำ “ร่าง” แผนการดำเนินงานประจำปี 

ให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงาน 
อื่น ๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

/ส่วนที่ 1 บทนำ… 
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ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 
1) บทนำ 
2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
3) ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
4) ประโยชนข์องแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
   1. แบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ 

1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพฒันาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
2) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

(แบบ ผด.02/1) 
   2. แบบแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้

ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพฒันาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพันไว้หรือได้ก่อหนีผู้กพันไว้แล้วก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 

2) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) ให้ระบุ
ว่าเป็นกรณีได ้เช่น 

    - กรณีกันเงินไว้แล้ว 
    - กรณีขยายเวลาการเบกิจ่ายเงินแล้ว 
    - กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผกูพันไว้ 
    - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปงีบประมาณ 
3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

(แบบ ผด.02/1) ใหร้ะบุว่าเป็นกรณี เช่น 
    - กรณีกันเงินไว้แล้ว 
    - กรณีขยายเวลาการเบกิจ่ายเงิน 
    - กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผกูพันไว้ 
    - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปงีบประมาณ 

ข้ันตอนที่ 3 การพิจารณา “ร่าง” แผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอ “ร่าง” แผนการดำเนินงานที่

จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณา 
ข้ันตอนที่ 4 การประกาศแผนการดำเนินงาน  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาแล้ว เสนอผู ้บริหารท้องถิ ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

/4. ระยะเวลา... 
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4. ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

5. การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม 
โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือ

กิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน  

6. หนา้ท่ีในการจัดทำแผนการดำเนนิงานประจำปี การจดัทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม หรือการแก้ไข 
1) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการ

แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ 
ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถ่ินที่ปรากฎในงบประมานรายจ่าย 

2) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการ
แก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการ
ดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานที่
เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถ่ิน อำเภอ จังหวัด หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

การแก้ไขแผนการดำเนินงานให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องผ่านการประชุมของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

7. การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้นหรือดำเนินการตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.3/ว 6247 ลง วันที่   
3 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดว่า “4. สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการดำเนินงานจาก
แผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น”  
 

/ 8. การจัดทำแผน... 



-5- 
 

8. การจัดทำแผนการดำเนินงานท่ีกันเงินงบประมาณหรือการดำเนนิการวิธีการงบประมาณท่ีขา้ม
ปีงบประมาณ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ก ันเง ินงบประมาณรายจ่ายเพื ่อดำเนินการในอีก
ปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป ให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้  
หมายเหตุในแบบ ผด. 02 หรือ ผด.02/1 ในท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า "แผนการดำเนินงานที่กันเงิน
งบประมาณจากปี พ.ศ....." (กรณีที่ต้องจัดทำแบบ ผด.01 ก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน) 

2) ให้ปรับใช้แบบ ผด. และสอดคล้องกับปีงบประมาณจรงิที่จะดำเนินการแผนการดำเนินงาน 

9. แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที ่ 7  ตุลาคม 2565 เรื ่อง  

แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    ข้อ 1 ยกเลิกคำนิยามและตัวแบบ (ผ.03 และ ผด.02/1) วัสดุ กิจกรรม และงานต่าง ๆ  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19  สิงหาคม  2565 
    ข้อ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำขอ้มูล

โครงการ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ หากโครงการ ครุภัณฑ์ ไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ต้องนำมาจดัทำ
เป็นแผนการตำเนินงาน 

10. แผนการดำเนนิงานนำไปเป็นแนวทางการบริหารงานพัสดุ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที ่ 19  สิงหาคม  2565 เรื่อง 

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรอื
กิจกรรมสาธารณะ 

    ข้อ 10.6.2 แผนการดำเนินงานนำไปเป็นแนวทางการบริหารงานพัสดุ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

11. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1) การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของการบริหารงานและงบประมาณภายใต้แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  
2) ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 

รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน 
3) ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติ และนำไป

วางแผน เตรียมการ การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด 
4) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
/12. ระเบียบ... 
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12. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548  

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19  สิงหาคม  2565  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพือ่จัดทำบรกิาร
สาธารณะหรือกจิกรรมสาธารณะ  

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7  ตุลาคม 2565  
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เสนอร่างแผนการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

เสนอแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
จัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม/แก้ไข ตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่าย 

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
เพิ่มเติม/แก้ไข 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม/แก้ไข  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้ 
อย่างน้อยสามสิบวัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณน้ัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
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แผนการดำเนินงาน ประจำป ี
 

แผนการดำเนินงาน เพิม่เติม/แก้ไข 
 

แผนผังการปฏิบัติงาน 
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แบบสำหรับใช้ในแผนการดำเนินงาน 
 

1. แบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตรมปกติ 
1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กจิกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
2) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

(แบบ ผด.02/1) 

2. แบบแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีท่ียัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กจิกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)  
กรณีกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้
ผูกพันไว้แล้วก่อนสิน้ปีงบประมาณ 

2) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) . 
กรณีกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้
ผูกพันไว้แล้วก่อนสิน้ปีงบประมาณ 

3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
(แบบ ผด.02/1) กรณีกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
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แบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ 
1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพฒันาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) กรณีจัดทำแผนการ
ดำเนินงานตามปกติ รายละเอียดแบบและการจัดทำดังนี ้

ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
1. บญัชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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2) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพฒันาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) กรณีจัดทำ
แผนการดำเนินงานตามปกติ รายละเอียดแบบและการจัดทำดังนี้ 

2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
(แบบ ผด.02/1) กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ รายละเอียดตามแบบและการจัดทำเป็นดังนี้ 

3. บญัชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรบัที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 
 
 

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีท่ียังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ  

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๙ 
แล้วแต่กรณี ให้จัดทำแผนการดำเนินงาน ต่อจากแบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีจัดทำแผนการ
ดำเนินงานตามปกติ ประกอบด้วย แบบ ผผด.๐๒ และแบบ ผด.๑๒/๑ แล้วแต่กรณี 

(๒) การใช้คำในแบบแผนการดำเนินงาน (ผด.) ก็ใช้คำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตาม (๑) 
(๓) ตัวอย่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบกิจ่ายเงินหรอืกรณีที่ยงั

ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
1. บญัชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
(ให้ระบุว่าเป็นกรณีได้ เช่น 

- กรณีกันเงินไว้แล้ว 
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
- กรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 

 

 

 
 

 

จำนวนโครงการพฒันาท้องถ่ิน กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......... 
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3. บญัชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรบัที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
(ให้ระบุว่าเป็นกรณีได้ เช่น 

- กรณีกันเงินไว้แล้ว 
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
- กรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 

 

 

 

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
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(ตัวอย่าง) 

 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ /กิจกรรม 
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(ตัวอย่าง) 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

กิจกรรมและงบประมาณ 
(แบบ ผด.01) 
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ตัวอย่าง 

ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

(แบบ ผด.01) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
แผนงาน ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด ของงบประมาณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
     1.3 แผนงานการศึกษา 26 19.70 87,251,357 25.73 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 4.55 2,510,000 0.74 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 2 1.52 2,118,000 0.62 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 34 25.76 91,879,357 27.10
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 3.79 11,312,500 3.34 กองช่าง
     2.4 แผนงานสาธารณสุข 4 3.03 2,300,000 0.68 กองสาธารณสุข
     2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.76 1,000,000 0.29 กองสวัสดิการสังคม
     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 6.06 4,400,000 1.30 กองสวัสดิการสังคม
     2.12 แผนงานงบกลาง 2 1.52 6,000,000 1.77 กองสวัสดิการสังคม

รวม 20 15.15 25,012,500 7.38
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 2.27 2,200,000 0.65 ส านักปลัด อบจ.

รวม 3 2.27 2,200,000 0.65

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จ านวนงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

 ด   
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ตัวอย่าง (ต่อ) 
ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
(แบบ ผด.01) 

 

 
 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.76 500,000 0.15 กองสาธารณสุข

รวม 1 0.76 500,000 0.15
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 55 41.67 124,736,000 36.79 กองช่าง
     5.10 แผนงานการเกษตร 3 2.27 27,610,000 8.14 กองช่าง

รวม 58 43.94 152,346,000 44.93
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 11.36 60,470,500 17.83 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.76 6,660,000 1.96 ส านักงานเลขานุการ อบจ.

รวม 16 12.12 67,130,500 19.80
รวมท้ังส้ิน 132 100 339,068,357 100
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(ตัวอย่าง) 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ 

(แบบ ผด.02) 
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ตัวอย่าง 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
กลยุทธ์ท่ี 4 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

     1.3 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  "หน่ึงโรงเรียน จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมต้นแบบท่ีมี 100,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
หน่ึงนวัตกรรม" (One School คุณภาพมีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อ อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา
One Innovation : OSOI) การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ และวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ เพ่ือส่งประกวดคัดเลือกในระดับภูมิภาคและ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ระดับประเทศโดยมี  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
หน้า 1-3/81 ข้อ 53) การศึกษา

2 โครงการพัฒนานวัตกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา 200,000 พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ กองการศึกษา
การเรียนรู้สู่กระบวนการ นวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียน ศาสนา
จัดการเรียนการสอน การสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดให้แก่ผู้บริหาร และวัฒนธรรม
สถานศึกษาในสังกัดองค์การ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 
หน้า 1-3/66 ข้อ 40)

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565

1-3/1

 ด   
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ตัวอย่าง (ต่อ) 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ท่ี 4 การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 2,187,500 สายทาง ชย.ถ.1-0021 กองช่าง
ส่องสว่างสายทางด้วยระบบ สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านไทรงาม -
โซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหาร (Solar Street Light All In One Cell) บ้านหนองแดงน้อย
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สายทาง ขนาด 40 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ าเภอเมือง
ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - แบบเสาก่ิงเด่ียว จ านวน 35 ชุด จังหวัดชัยภูมิ
บ้านหนองแดงน้อย อ าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)

2 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 2,500,000 สายทาง ชย.ถ.1-0083 กองช่าง
ส่องสว่างสายทางด้วยระบบ สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านจอก - บ้านส าราญ
โซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหาร (Solar Street Light All In One Cell) อ าเภอคอนสวรรค์
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สายทาง ขนาด 40 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดชัยภูมิ
ชย.ถ.1-0083  บ้านจอก - แบบเสาก่ิงเด่ียว จ านวน 40 ชุด
บ้านส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 2-2/10 ข้อ 10)

2-2/1

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ตัวอย่าง (ต่อ) 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 

 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมเทศกาล จัดกิจกรรมเทศกาลประจ าถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการ 1,000,000 สถานท่ีท่องเท่ียว ส านักปลัด
ประจ าถ่ินเพ่ือส่งเสริมการ ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด "ชัยภูมิ ในจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหาร
ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ Local a Like เท่ียวได้ท้ังปี" เพ่ือให้เป็นกิจกรรม ส่วนจังหวัด
ภายใต้แนวคิด "ชัยภูมิ ทางการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นและย่ังยืน อันจะท า
Local a like เท่ียวได้ท้ังปี" ให้จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัด แห่งการท่องเท่ียว
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ท่ีย่ังยืน เพ่ือสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้และ
หน้า 3-8/7 ข้อ 6) กระจายเม็ด เงินด้านการท่องเท่ียวไปยังชุมชนโดย 

การส่งเสริมให้แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดชัยภูมิ
มีเอกลักษณ์และเป็นท่ีจดจ าอย่างแพร่หลาย
ในกลุ่มนักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทยและต่างชาติ

2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเท่ียว 200,000 พ้ืนท่ีอุทยาน ส านักปลัด
การจัดงาน "เทศกาลท่อง ดอกกระเจียวบาน" เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียว แห่งชาติป่าหินงาม องค์การบริหาร
เท่ียวดอกกระเจียวบาน" มาเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ าเภอเทพสถิต ส่วนจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติไทรทองมากย่ิงข้ึนและ จังหวัดชัยภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน และพ้ืนท่ีใกล้เคียง
หน้า 3-8/1 ข้อ 1) กระเจียวงาม

3-8/1

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 ด   
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ตัวอย่าง (ต่อ) 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์ท่ี 2 การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย  - ประสานความร่วมมือในการบริหาร 500,000 เขตพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข
จากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จัดการขยะอันตรายกับ อปท. ในเขต จังหวัดชัยภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรวบรวมขยะของ
หน้า 4-6/1 ข้อ 1) เสียอันตราย

 - จัดกิจกรรมก าจัดขยะอันตรายตาม
หลักสุขาภิบาล

 

รวม 1 โครงการ 500,000

4-6/1

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 ด   
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ตัวอย่าง (ต่อ) 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 2,000,000 บ้านซับห่าง หมู่ท่ี 9 กองช่าง
สายทาง บ้านซับห่าง หมู่ท่ี 9  -งานดินถมบดอัดแน่น กว้าง 6.30 เมตร ต าบลซับใหญ่ - 
ต าบลซับใหญ่-บ้านทุ่งกระถินพัฒนา ยาว 3,385.00 เมตร หนา 0.30 เมตร บ้านทุ่งกระถินพัฒนา
หมู่ท่ี 10 ต าบลตะโกทอง หรือปริมาณดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า หมู่ท่ี 10 ต าบลตะโกทอง
อ าเภอซับใหญ่ 6,702.00 ลูกบาศก์เมตร อ าเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ  -งานลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ยาว 3,385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หน้า 5-9/102 ข้อ 92) หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า

3,122.00 ลูกบาศก์เมตร

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 1,547,200 สายทาง ชย.ถ.1-0082 กองช่าง
Asphaltic Concrete  โดยวิธี Asphaltic Concrete  โดยวิธี บ้านยางหวาย-บ้านจอก
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ต าบลคอนสวรรค์
สายทาง  ชย.ถ.1-0082 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร อ าเภอคอนสวรรค์
บ้านยางหวาย - บ้านจอก  ยาว 4,500.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง จังหวัดชัยภูมิ
ต าบลคอนสวรรค์ ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 36,000.00 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5-9/1

 ด   
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ตัวอย่าง (ต่อ) 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
กลยุทธ์ท่ี 2 การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดอบรม/ประชุมเพ่ือจัดท า ทบทวน 800,000 16 อ าเภอ กองยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร ในเขตพ้ืนท่ี จ.ชัยภูมิ และงบประมาณ
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนามีความสอดคล้อง
หน้า 6-1/3 ข้อ 3) และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2 โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน จัดการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด 800,000 พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ กองยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามสัดส่วนประชาคมระดับจังหวัด และงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรับฟัง
หน้า 6-1/5 ข้อ 4) ความคิดเห็นและรับทราบปัญหาความต้องการ

ประเด็นการพัฒนา ประกอบการจัดท า/ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถ่ินของ อบจ.ชัยภูมิ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

6-1/1

 ด   
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(ตัวอย่าง) 

 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ

จัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(แบบ ผด.02/1) 
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ตัวอย่าง 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเปน็โครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 

 

 
 

  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รถซ่อมบ ารุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน จัดซ้ือรถซ่อมบ ารุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน 22,000,000    องค์การบริหาร กองช่าง
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 เป็นรถบรรทุก ชนิด 10 ล้อ  ขับเคล่ือน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ผ.03 หน้า 3 ข้อ 4) 2 เพลา เคร่ืองยนต์ดีเซล  มีก าลังสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดต้ัง
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน  (ราคาตามบัญชี
นวัตกรรมไทย ด้านยานพาหนะและขนส่ง
ฉบับเพ่ิมเติม กรกฎาคม 2563)

รวม 1 โครงการ 22,000,000 

1

จ านวนครุภัณฑ์ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประเภทครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 ด     
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(ตัวอย่าง) 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ 

(แบบ ผด.01) 
กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือ 
ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
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ตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
แผนงาน ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด ของงบประมาณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 2 1.43 1,900,000 0.96 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 2 1.43 1,900,000 0.96
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.10 แผนงานการเกษตร 42 30.00 53,102,000 26.89 กองช่าง

รวม 42 30.00 53,102,000 26.89
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 85 60.71 101,835,900 51.56 กองช่าง
     5.10 แผนงานการเกษตร 11 7.86 40,658,000 20.59 กองช่าง

รวม 96 68.57 142,493,900 72.15
รวมท้ังส้ิน 140 100 197,495,900 100

หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานท่ีกันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2565

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จ านวนงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

 ด   
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(ตัวอย่าง) 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ 

(แบบ ผด.02) 
กรณีท่ียังไม่ได้ก่อหน้ีผกูพันไว้ 
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ตัวอย่าง 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

กรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
กลยุทธ์ท่ี 3 สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าและระบบ 950,000 สนามกีฬากลาง กองการศึกษา
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในสนาม องค์การบริหาร ศาสนา
สาธารณูปการภายในสนามกีฬา กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และวัฒนธรรม
กลางองค์การบริหารส่วน รายละเอียดดังน้ี
จังหวัดชัยภูมิ    1.งานซ่อมแซมห้องน้ าสาธารณะ(บริเวณสนามเทนนิส)
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จ านวน 1 หลัง
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 24 หน้ 1-9/1 ข้อ 1)    2.งานซ่อมแซมห้องน้ าสนามเปตอง

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จ านวน 1 หลัง
   3.งานซ่อมแซมห้องน้ าภายในโรงยิมสิริวัณวรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จ านวน 1 หลัง
   4.งานซ่อมแซมห้องน้ าสนามเทนนิส
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร จ านวน 1 หลัง
   5.งานปรับปรุงอัฒจันทร์
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จ านวน 1 หลัง

หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานท่ีกันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2565

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1-9/1

 ด   



-37- 
ตัวอย่าง 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
กรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 

 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยท่าย่านาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,997,000      ล าห้วยท่าย่านาง กองช่าง
บ้านแสงเจริญ หมู่ท่ี 11 ต าบลช่อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร บ้านแสงเจริญ หมู่ท่ี 11 
สามหมอ-บ้านหนองรวกพัฒนา แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบมาตรฐาน ต าบลช่องสามหมอ-
หมู่ท่ี 18 ต าบลนาหนองทุ่ม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บ้านหนองรวกพัฒนา 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เลขท่ี ท.3-03 พร้อมก่อสร้างป้องกัน หมู่ท่ี 18 ต าบลนาหนองทุ่ม
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) การกัดเซาะ คอสะพานชนิดดาด อ าเภอแก้งคร้อ 
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 17 หน้า 5-9/13 ข้อ 13) คอนกรีต จังหวัดชัยภูมิ

34 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร 1,000,000      สายทางบ้านแก้ง หมู่ท่ี 4 กองช่าง
สายทางบ้านแก้ง หมู่ท่ี 4 ต าบล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,462.00 เมตร ต าบลบ้านแก้ง-บ้านโคกม่วง
บ้านแก้ง-บ้านโคกม่วงหมู่ท่ี 9 หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองสังข์
ต าบลหนองสังข์ อ าเภอแก้งคร้อ ไม่น้อยกว่า 1,129.00 ลูกบาศก์เมตร อ าเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 16 หน้า 5-9/10 ข้อ 10)

หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานท่ีกันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2565

5-9/1

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 ด   



-38- 
 

(ตัวอย่าง) 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ 

(แบบ ผด.02) 
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 



-39- 
ตัวอย่าง (ต่อ) 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
กลยุทธ์ท่ี 3 สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง  - ปรับปรุงเทคอนกรีตข้างร้ัว 950,000 สนามกีฬากลาง กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านนอกสนามฟุตบอล (สนาม 2) องค์การบริหาร ศาสนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 พร้อมขอบคันหินพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และวัฒนธรรม
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 หน้ 1-8/1 ข้อ 1) 732.00 ตารางเมตร

 - ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดิน – ว่ิง
รอบสระน้ าข้างสนามเทนนิส
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.08 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,710.00 
ตารางเมตร

รวม 2 โครงการ 1,900,000
หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานท่ีขยายกันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2564

1-9/2

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 ด   



-40- 
ตัวอย่าง (ต่อ) 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วางท่อระบายน้ า สายทาง บ้านกุดไข่นุ่น วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร 379,000      สายทางบ้านกุดไข่นุ่น กองช่าง
หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านเขว้า-บ้านหนองส้มโรง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านเขว้า-
หมู่ท่ี 18 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองส้มโรง  
จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม หมู่ท่ี 18 ต าบลลุ่มล าชี
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อ าเภอบ้านเขว้า 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 17 หน้า 5-9/170 ข้อ 160) จังหวัดชัยภูมิ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 499,000      สายทางบ้านท่าโป่ง กองช่าง
บ้านท่าโป่ง หมู่ท่ี 4 ต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอ ระยะทางรวม 84.00 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังตะเฆ่ 
หนองบัวระเหว - บ้านศิลาทอง หมู่ท่ี 6 หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ี อ าเภอหนองบัวระเหว
ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร บ้านศิลาทอง หมู่ท่ี 6
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ต าบลโป่งนก 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 17 หน้า 5-9/177 ข้อ 165) อ าเภอเทพสถิต 

จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานท่ีกันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2565

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5-9/1

 ด   



-41- 

 
(ตัวอย่าง) 

 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ

จัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(แบบ ผด.02/1) 
กรณีกันเงินไว้แล้ว 

 
 
 
 
 



-42- 
ตัวอย่าง 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดทำเปน็โครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
กรณีกันเงินไว้แล้ว 

 

 

  ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา
กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
    แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือครุภัณฑ์ตามโครงการ 100,000,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ
 Chaiyaphum Smart Education ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย
1. ส่ือการบริหารจัดการโรงเรียนพร้อมส่ือ
เพ่ือการประกันคุณภาพของโรงเรียน จ านวน 1 ระบบ 
2. ครุภัณฑ์พร้อมส่ือศูนย์ประมวลผลกลาง 
และเครือข่าย จ านวน 1 ระบบ 
3. ครุภัณฑ์สตูดิโอของโรงเรียน จ านวน 26 ชุด 
4. ครุภัณฑ์ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ ประกอบด้วย
5. ครุภัณฑ์ส่ือสารโทรคมนาคมของโรงเรียน ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ส่ือสารโทรคมนาคมของ ส าหรับส่วนกลาง 
จ านวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ส่ือสารโทรคมนาคมของโรงเรียน 
ส าหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน จ านวน 26 ชุด

รวม 1 โครงการ 100,000,000
หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานท่ีกันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2565

จ านวนครุภัณฑ์ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประเภทครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์

1

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 ด     


