
 
 
 

คํากลาวนํา 
 

  แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดําเนินจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี 
ขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบในแตละปงบประมาณ เปนแผนตอเนื่องมาจากงบประมาณรายจาย
ประจําป   กลาวคือองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบไดรวบรวมแผนงานโครงการตางๆ ตามงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งที่ เปนงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ       
ที่ดําเนินการโดยงบประมาณของหนวยงานอ่ืน ที่ เขามาดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล               
ดานแมแฉลบ   มาจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น  เพ่ือเปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน ของแตละ
ปงบประมาณ   

  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บรหิารสวนตําบล    สวนราชการทุกภาคสวน  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวางแผน  ที่ใหความรวมมือ รวมใจในการจัดทํา
แผนการดาํเนินงานฉบับน้ี ในคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

  องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ จักไดนําแผนการดําเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือความผาสุข
ของประชาชนในทองถ่ินตําบลดานแมแฉลบตอไป  
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         ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

    ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององคการบริหารสวนตําบล                
ดานแมแฉลบจัดทําขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ตองการดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนที่ของ
ตําบลดานแมแฉลบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ตอง ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของตําบลดานแมแฉลบ  ทั้งที่ปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ 2563 และท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนกรายละเอียด
สอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดแสดงถึงโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน
ทั้งหมด  

  องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  หวังเปนอยางย่ิงวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ สามารถใช
เปนเคร่ืองมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีไดอยาง
เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาทองถ่ิน ของผูบริหารดวย  
  

     
 

 องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ   
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สวนท่ี  1  บทนํา 

1.1  บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางขึ้น  ซึ่งมิใชมีหนาท่ีบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทาน้ัน  แตรวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวน
รวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมาก 

องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 5 
ป(25๖๑ – ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป   เนื่องจากมีลักษณะเปนการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2548  
แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  
2560  องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล  และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖3 
ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพ่ือให
สอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 
10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563  ขององคการบริหารสวนตําบล     
ดานแมแฉลบขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับ
หนวยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการ
ติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบมุงหวังวา
แผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใชเปนอยางดี 

 

 



 

 
 1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้นเพ่ือใหแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณน้ันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดจากการจายขาดเงิน
สะสม เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถาม)ี 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ 26  
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆที่ดําเนินการ
ในพ้ืนที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศ เปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน  15  วันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อให ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว    สามารถสรุปขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานได 3  ขั้นตอน ดังตอไปนี้  
 ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลดานแมแฉลบ  ซึ่งจะประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ของ องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบและ
โครงการ/กิจกรรมของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงานอื่นๆ ที่จะดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล   จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลดานแมแฉลบและหนวยงานตางๆ จะตองมีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึงนํารางแผนการ        
ดําเนินงานเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลดานแมแฉลบ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเคาโครง แผนการ         
ดําเนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน คือ  
  สวนที่ 1   บทนํา  ประกอบดวย           
   1) บทนํา          
   2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน      
   3) ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน       
   4) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน       
 สวนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย       
   1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        
    2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                
    3) บัญชีจํานวนครภุัณฑสําหรบัที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน(ผด. 02/1)  
 ข้ันตอนที่ 3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน  เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ 
ใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว  จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน รับทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศ
ไวอยางนอย 30 วัน 



 
 
 
 1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 

1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจรงิในแตละป 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบล        

ดานแมแฉลบ 
6.  สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไดอยางถูกตอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ
ของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 น้ี จะตองลงรายการยุทธศาสตร  
แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต
ละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย  

  การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเร่ิมจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง.  
  2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถ่ิน  (ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการการ
พัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับ
ที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเร่ิมจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


