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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลา
การจัดทาและการแก้ไขแผนการด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น”  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2565  
  ส าหรับแผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565แผนด าเนินงานเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565เพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน/
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โ ค ร ง ก า ร /กิ จ ก ร ร ม  ใ น แ ผ น ด า เ นิ น ง า น จ ะ ท า ใ ห้ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ มื่ อ สิ้ น ปี 
มีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานการประเมินผล  ดังนั้น 
แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan)  
๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
๓. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ

ด าเนินการจริง 
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
    ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  ๒  ส่วน คอื 

 
  ส่วนที่  ๑  บทน า 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
  ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าประกาศเรื่องแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่ าน ประจ าปี  พ .ศ . 2565 เ พ่ือปิดประกาศโดยเปิด เผยให้ประชาชนทราบ 
และสามารถตรวจสอบได้ 

 



 

แผนด ำเนนนนาำปรปจำ ำรงบปรปจาำ พ.ศ.ศ5 6 พอบค์าำปปปนหำปส่วนต ำปลช่อบด่ำน      4 
 

 

 
   

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑.  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดเอาไว้  ตามแผนการบริหารที่มี
ทิศทาง  เกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 
  ๒.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผน  และด าเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓.  ประหยัด  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๔.  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคง 
  ๕.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกัน ระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐ และประชาชนทั่วไป 
  ๖.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
  ๗.  ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
  8.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค จาปปาาำปสนัปสนุน 
าำปำัดท ำแผนฯ 
 
 
 
ค จาปปาาำปสนัปสนุน 
าำปำัดท ำแผนฯ 
 
 
 
ค จาปปาาำปสนัปสนุน 
าำปำัดท ำแผนฯ 
 
 
 
ค จาปปาาำป.ัฒนำท้อบถน่น 
 
 
 
 
ผู้ปปนหำปท้อบถน่น 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน
ด ำเนินงำน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
ด าเนินงานด ำเนินงำน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
  

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และ
การคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงาน
แล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และ
การคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

  

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่ม
จากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 


