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คํานํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินโครงการ
ที่มีความชัดเจนมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ การทํางานร่วมกับหน่วยงานและการจําแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานมี
ความสะดวกมากขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕6๒ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน สามารถควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก ต่อไป  

องค์การบรหิารส่วนตาํบลบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ .25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระใน
การกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจาย
อํานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าว
จัดทําขึ้นเพ่ือให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีอํานาจกว้างขวางข้ึน  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่าน้ัน  แต่รวม
ไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก ได้จัดทําแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (25๖๑ – ๒๕๖๔) และ
เช่ือมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปี เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดข้ึนสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตําบลบางจากโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจากและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 
จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.25๖๒ ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกล่าว โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจากประจําปีงบประมาณพ.ศ.25๖2 ขึ้นและเพ่ือกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2  มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้ง
การจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก มุ่งหวัง
ว่าแผนการดําเนินงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
 

 

 



 

1. วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณน้ัน
เพ่ือให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและจําแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ดําเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมท้ังเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเน่ืองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่ 

2.ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 4 ได้กําหนดให้จัดทําแผนการดําเนินงานตาม
ข้อ 26 และ ข้อ 27 ดังน้ี 
 ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 



 

 

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 
 การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนการดําเนินงานแล้วหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้
จัดทําเป็นแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการดําเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน 2 ส่วน คือ 

3.ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
1. ทําให้การดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. การติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบล 
6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการต่างๆ

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังน้ี 

 2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด.01 น้ี จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเร่ิมจากเดือนตุลาคมของปีหน่ึงไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหน่ึง 
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