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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. บทน า  

เนื่องด้วยระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 
5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
12”ข้อ 17 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น” 

 

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสาน
และบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(1) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(3) เพ่ือให้การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
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3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้  
    

ส่วนที่ 1  บทน า ประกอบด้วย 
   1.1 บทน า        
     1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน     
     1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     
   1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     
   ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย  
   2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.1)    
   2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)    
   2.3 บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
   2.4 บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  (1) ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  (2) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  (4) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
 

ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
 

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.01) 
# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
# บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง 
น้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ต้ังงบประมาณ 
ด าเนินการฯ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป         
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ทีด่ าเนินงาน โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 17.65 4,870,000 17.47 กองช่าง

รวม 9 17.65 4,870,000 17.47
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 7 13.72 7,472,121 26.81 ส านักปลัด
2.2 แผนงานสาธารณสุข 4 7.85 715,000 2.56 ส านักปลัด
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.92 225,000 0.81 ส านักปลัด
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 5.88 75,000 0.26 ส านักปลัด
2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 15 29.41 1,074,000 3.85 ส านักปลัด
2.6 แผนงานงบกลาง 5 9.81 12,650,400 45.37 ส านักปลัด
2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 กองช่าง
2.8 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 กองช่าง

รวม 36 70.59 22,211,521 79.66

4

บญัชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

แบบ ผด.01 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ทีด่ าเนินงาน โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 ส านักปลัด
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 กองช่าง
3.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.96 20,000 0.08 ส านักปลัด

รวม 1 1.96 20,000 0.08
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 กองช่าง
4.2 แผนงานการเกษตร 1 1.96 150,000 0.54 ส านักปลัด

รวม 1 1.96 150,000 0.54
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 3.92 605,000 2.17 ส านักปลัด
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.92 20,000 0.08 ส านักปลัด
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 กองช่าง

รวม 4 7.84 625,000 2.25
รวมทัง้สิ้น 51 100 27,876,521 100

5




