


                            คำนำ 
 

แผนการดำเนินงาน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค%การ 
บริหารส(วนตำบลแชะ จัดทำข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว(าด0วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค%กร
ปกครองส(วนท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก0ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
จุดมุ(งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร%การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต0องการ 
ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลแชะ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได0รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต0องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลแชะ ท้ังท่ีปรากฎอยู(ในข0อบัญญัติงบประมาณรายจ(าย ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 และท่ีดำเนินการโดยหน(วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได0จำแนกรายละเอียด
สอดคล0อง กับแผนยุทธศาสตร%และแนวทางการพัฒนาเพื่อให0ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได0แสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการหน(วยงาน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการท่ีชัดเจนทั้งหมด 

ดังนั้น  เพื่อให�เป�นไปตามระเบียบดังกล�าว  องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  จึงได�ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงานประจำป)งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อให0ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ประจำป)งบประมาณนั้น  และใช�เป�นแนวทางในการดำเนินงานในป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององค�การ
บริหารส�วนตำบลให�มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน�วยงาน
และการจำแนกรายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให�การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นป)งบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป�นอย�างยิ่งว�าแผนการดำเนินงานองค�การบริหารส�วน
ตำบลแชะ ประจำป)งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ฉบับนี้  จะสามารถใช�เป�นประโยชน�ต�อการ
ดำเนินงานขององค�การบริหารส�วนตำบลแชะและผู�ที่เก่ียวข�องเป�นอย�างดี 

 
 

องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ 
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- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)     7 
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- ประกาศใช0แผนการดำเนินงาน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  10 
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ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลแชะ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได0รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต0องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลแชะ ท้ังท่ีปรากฎอยู(ในข0อบัญญัติงบประมาณรายจ(าย ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 และท่ีดำเนินการโดยหน(วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได0จำแนกรายละเอียด
สอดคล0อง กับแผนยุทธศาสตร%และแนวทางการพัฒนาเพื่อให0ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได0แสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการหน(วยงาน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการท่ีชัดเจนทั้งหมด 

ดังนั้น  เพื่อให�เป�นไปตามระเบียบดังกล�าว  องค�การบริหารส�วนตำบลแชะ  จึงได�ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงานประจำป)งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อให0ทราบถึงรายละเอียด
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หน�า 2 
 

ส�วนที่ 1 
บทนำ 

1.1 บทนำ  

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป%นรัฐธรรมนูญฉบับป(จจุบันให�ความสำคัญกับการ 
กระจายอำนาจให�แก�องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยกำหนดกรอบความเป%นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอำนาจหน�าที ่ของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให�แก�องค0กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 ได�บัญญัติ 
ให�มีองค0กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให�แก�การปกครองส�วนท�องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว�าด�วยการเข�าชื่อเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
ว�าด�วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหารท�องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล�าว 
จัดทำข้ึนเพ่ือให�กระจายอำนาจเป%นไปอย�างโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงมีอำนาจ
กว�างขวางขึ้น ซึ่งมิใช�มีหน�าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก�ประชาชนในท�องถิ่นเท�านั้น แต�รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท�องถิ่น และเป%นองค0กรที่เป@ดให�ประชาคมท�องถิ่นมีส�วนร�วมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินมาก 

 องค0การบริหารส�วนตำบลแชะได�จัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) ซ่ึงเป%นแผนกำหนดยุทธศาสตร0 
แนวทาง การพัฒนาองค0การบริหารส�วนตำบลโดยแสดงถึง วิสัยทัศน0 พันธกิจ และจุดมุ�งหมายในการพัฒนาในช�วง        
5 ปH (พ.ศ.2566 – 2570)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปH เนื่องจากมีลักษณะเป%นการ
กำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ ้นสำหรับงบประมาณแต�ละปH โดยครอบคลุม ระยะเวลา 5 ปH        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทำ และประสานแผนขององค0กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2548 ถึง 
ฉบับที่ 3 โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
ในพื้นที่ขององค0การบริหารส�วนตำบลและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต�าง ๆ ท่ีได�รับการอนุมัติ 
ให�ดำเนินงาน ในปHงบประมาณ พ.ศ.25๖6 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสาน และบูรณาการเก่ียวกับ          
การทำงานเก่ียวกับหน�วยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังการจำแนกรายละเอียดต�าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือให�การติดตาม และประมวลผลเม่ือสิ้นปHมีความสะดวกมากข้ึน 

 องค0การบริหารส�วนตำบลแชะ มุ�งหวังว�าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป%นประโยชน0ต�อการบริหารจัดการ
การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช�เป%นอย�างดี 

1.2 วัตถุประสงค�ของแผนการดำเนินงาน  

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ�งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม
การพัฒนาท่ีดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจำปHงบประมาณน้ัน เพื่อให�แนวทางใน
การดำเนินงานในปHงบประมาณนั้น ขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนลดความซ้ำซ�อน
ของโครงการมีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน�วยงาน และจำแนกรายละเอียดต�าง ๆ ของแผนงาน        
/โครงการในแผนการดำเนินงาน 

  2. แผนการดำเนินงานจะเป%นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให�เป%นไปอย�างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 3. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก  
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  3.1 งบประมาณรายจ�ายประจำปHงบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติมขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(รวมท้ังเงินอุดหนุนที่องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินอุดหนุนให�หน�วยงานอ่ืนดำเนินการ) 

   3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่เกิดจากการจ�ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ�ายอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

   3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินดำเนินการเอง โดยไม�ใช�งบประมาณ 
(ถ�ามี) 

   3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือหน�วยงาน         
อื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค0กรปกครองส�วนท�องถิ่น (สำหรับองค0การบริหารส�วนจังหวัด ให�รวบรวมข�อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือหน�วยงานอื ่น ๆ ที ่มีล ักษณะ                    
การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค0กรปกครองส�วนท�องถิ่นหรือเป%นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต�อเนื่องระหว�างองค0กรปกครองส�วนท�องถิ่น) โดยให�องค0กรปกครองส�วนท�องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปHของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

   3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื ่น ๆ ที ่องค0กรปกครองส�วนท�องถิ ่นพิจารณาเห็นว�าจะเกิด
ประโยชน0ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

 1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปHงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค0การบริหาร
ส�วนตำบลแชะ ได�ดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนของหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๑๘๑๐.๓ /ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท�องถิ่นขององค0กรปกครองส�วนท�องถิ่น ข�อ 
๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมให�เป%นอำนาจของผู�บริหารท�องถ่ิน สำหรับองค0การบริหารส�วนจังหวัดให�จัดทำ
แผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค0การบริหารส�วนจังหวัดดำเนินการจริงเท�านั้น โดยให�จัดทำแผนการ
ดำเนินงานเพ่ิมเติมในปHงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ เป%นต�นไป 

ข้ันตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมข�อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค0การบริหาร
ส�วนตำบลแชะ ซ่ึงจะประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค0การบริหารส�วนตำบลแชะ และโครงการ/กิจกรรมของ
หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีจะดำเนินการในพื้นที่ขององค0การบริหาร
ส�วนตำบล 

ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทำร�างแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอนายกองค0การบริหารส�วนตำบลแชะ เพ่ือพิจารณาให�
ความเห็นชอบ โดยเค�าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ�งออกเป%น ๒ ส�วน คือ 

ส�วนที่ 1 บทนำประกองด�วย 
๑) บทนำ 
๒) วัตถุประสงค0ของแผนการดำเนินงาน 
๓) ข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
๔) ประโยชน0ของแผนการดำเนินงาน 

ส�วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด�วย 
- บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท�องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.0๒) 
- บัญชีจำนวนครุภัณฑ0สำหรับที่ไม�ได�ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ิน (ผด.o๒/๑) 
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ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศใช�แผนการดำเนินงาน เม่ือนายกองค0การบริหารส�วนตำบลแชะ ให�ความเห็นชอบ
อนุมัติแผนการดำเนินงานแล�ว จึงประกาศใช�แผนการดำเนินงาน โดยให�ป@ดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ิน รับทราบโดยทั่วกัน และต�องป@ดประกาศไว�อย�างน�อย ๓๐ วัน อำนาจ
ของผู�บริหารท�องถ่ิน 

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม  

 ภายหลังจากองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�จัดทำแผนการดำเนินงานแล�วหากองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
มีการจัดตั ้งงบประมาณเพิ ่มเติม หรือได�ร ับแจ�งแผนงาน/โครงการเพิ ่มเติมจากหน�วยงานราชการ ส�วนกลาง                    
ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค0กรปกครองส�วนท�องถิ่นในปHงบประมาณนั้นให�
องค0กรปกครองส�วนท�องถิ ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให�แล�วเสร็จภายใน 30 วันนับแต�มีการจัดตั้ง 
งบประมาณเพิ ่มเติม หรือได�ร ับแจ�งแผนงาน/โครงการเพิ ่มเติมจากหน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืน ๆ (โดยให�จัดทำเป%นแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1,2,3,4,......)  

 ร�างแผนการดำเนินงานให�พิจารณาจัดหมวดหมู�ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร0 และแผนงานขององค0กร 
ปกครองส�วนท�องถิ ่นที่กำหนดไว�ในยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถิ ่น และสอดคล�องกับ 
แผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยมีเค�าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส�วน คือ ส�วนที่ 1 บทนำ, ส�วนท่ี 2 บัญชีโครงการ /กิจกรรม 

1.4 ประโยชน�ของแผนการดำเนินงาน 
 1. ทำให�การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปHงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให�การใช�จ�ายงบประมาณในแต�ละปHของหน�วยงานเป%นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต�องจ�ายจริงในแต�ละปH 
 5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส�วนขององค0การบริหารส�วนตำบลแชะ 
 6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห0ป(ญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต�าง ๆ ตาม 
งบประมาณในปHงบประมาณ พ.ศ.2566 ได�อย�างถูกต�อง 

******************************************************* 
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ส�วนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส�วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค0ประกอบ ประกอบด�วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม                
/งบประมาณ โดยนำเสนอ ดังน้ี 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

   แบบ ผด.01 เป%นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปH
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประกอบด�วย ยุทธศาสตร0/แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ คิดเป%น
ร�อยละของโครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณคิดเป%นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด หน�วยงานรับผิดชอบ 
  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 น้ี จะต�องลงรายการยุทธศาสตร0 แผนงานให�ครบถ�วน
สมบูรณ0 ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป%นร�อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ  
และการคิดเป%นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด และต�องระบุหน�วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต�ละยุทธศาสตร0     
และแผนงานแล�วจะต�องรวมผลทุกคร้ัง และจะต�องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด�วย 
  การลงยุทธศาสตร0 และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป%นร�อยละของโครงการทั้งหมด 
และการคิดเป%นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต�องเป%นร�อยละร�อยเสมอ (100) 
  2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

  แบบ ผด.02 เป%นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปHงบประมาณ      
พ.ศ.2566 ประกอบด�วย ยุทธศาสตร0แต�ละยุทธศาสตร0พร�อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน�วยงานรับผิดชอบหลัก/ ปHงบประมาณ    
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปHหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปHหนึ่ง 

 



แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป�นร�อยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนร�อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.49 30,000 100.00                              

รวม 1 1.49 30,000 100.00                              

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินการ  ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร1ที่ 9 ยุทธศาสตร1ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย1สิน
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ยุทธศาสตร
ที่ 9 ยุทธศาสตร
ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย
สิน
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป%องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน/วยงาน
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 โครงการสนับสนุนการแก�ไขป�ญหายาเสพติด เพื่อจ�ายเป นค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครง 30,000 อบต.แชะ สํานักปลัด
ในหมู�บ�านหรือชุมชน การสนับสนุนการแก�ไขป�ญหายาเสพติดใน
(โอนงบประมาณฯครั้งที่ 2) หมู�บ�านหรือชุมชน

รวม 1 โครงการ 30,000
 

(แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค
การบริหารส/วนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 






