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เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ตำมหมวด ๕    
ข้อ  ๒๖ กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร ดังนี้             (๑) 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น        (๒) 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำร
ด ำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนกำร
ด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน และโครงกำรจำกหน่วย
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำร ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผน กำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำร
ท้องถิ่น”  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดม่วง จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำร
พัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น 
และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของท้องถิ่นให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ 
มำกข้ึน มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/
โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น และ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดม่วง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ฉบับนี้ จะสำมำรถใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดม่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่ำงด ี 

 

โดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดม่วง 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                                                                                                       หน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า  
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2. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน        ก 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
1. บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด.1)      2 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น(แบบ ผด.02-1)         23 

ภำคผนวก 
- ประกำศใช้แผนด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนพัฒนำ และ
แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ รวมทั้งวำงแนวทำงให้
กำรปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนนั้นมี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำนโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น ท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับ
หน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน โครงกำรในแผนกำรด ำ เนินงำนจะท ำ ให้กำร
ติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้นอีกด้วย จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 ข้อ 
27 ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ข้อ 26 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 

     (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำรวบรวมแผนงำนโครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำร
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ข้อ 27 แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน
และโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 
 กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 
และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนั้นแผนกำรด ำเนินงำนจึงมีแนวทำงในกำรจัดท ำ ดังนี้ 
 1. เป็นแผนที่แยกรำยละเอียดจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี และมีลักษณะเป็นกำร
ด ำเนินกำร  
 2. แสดงถึงรำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำรที่ชัดเจนและด ำเนินงำนจริง 

 3. เป็นกำรรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรในพื้นท่ี อบต.โจดม่วง 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
 2. เพ่ือให้กำรตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนมีควำมชัดเจน 
 3. เพ่ือให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรม/โครงกำร 
 4. เพ่ือให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำส 
 5. เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
 6. เพ่ือเพ่ิมควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำรต่ำงๆ 
 7. เพ่ือก ำหนดห้วงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ ของ อบต. 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมที่มี
กำรด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดม่วง ซึ่งจะมีทั้งโครงกำร/กิจกรรมขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโจดม่วงและโครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนอ่ืนจะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่ำวอำจ
ตรวจสอบได้จำกหน่วยงำนในพื้นท่ีและตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติกำรพัฒนำจังหวัด/อ ำเภอแบบบูรณำกำร 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำ 

จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 บทน ำ องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 - บทน ำ 
 - วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 - ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 - ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 - บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (ผด.1) 
 - บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด.2) 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นน ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพ่ือประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดม่วง จัดท ำประกำศ 
เรื่อง กำรใช้แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปิดประกำศโดยเปิดเผยให้ประชำชน
ทรำบโดยทั่วกันและสำมำรถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดทาแผนการด าเนินงาน 
  
 
 
 
 
 
คณะกรรมการส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูม ิ: แสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรดำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดม่วง 
           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  
 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา  
 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา  
 

 รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา  
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  
 

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ  
 



ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์แนวทำงท่ีวำงไว้ 

 2. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดม่วง เป็นไปตำม
เป้ำหมำยและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 3. สำมำรถตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
 4. สำมำรถทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
 5. ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำส 
 6. สำมำรถติดตำม และประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้กำรใช้งบประมำณ
เป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 
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