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 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำทำแผน
ดำเนินงาน ซ่ึงเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็ น
เครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของตำบลประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในมีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
จะทำให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว เล่มนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่  1 

บทนำ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ
กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซ่ึงมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี โดยดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงได้จัดทำแผน
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการ
พัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.25๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวขึ้นและเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
ของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้น 
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1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 

“แผนการดำเนินงาน” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน
กิจกรรม ที่ดำเนินจริง ทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึง
กิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่การดำเนินการ แผนการดำเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีกล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีมาจัดแผนการดำเนินงาน เพ่ือเป็นตัวกำเนิด ทิศทางในการดำเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่  

ดังนั้น แผนการดำเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 

(2) เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
(3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการพัฒนาจริง  

(4) เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ / แผนพัฒนาต่าง ๆ 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแ ต่วันที่ป ระกาศใช้งบประมาณ  รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้ น 
เพ่ือให้ทราบถึงการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
 (1) เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานที่ชัดเจน  
 (2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 (3) เพ่ือแสดงถึงการใช้แนวทาง การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ดำเนินการ  
 (4) เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน / โครงการ กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจริง  
 (5) เพ่ือชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน  
 (6) เพ่ือสะดวกในการติดตาม และประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (7) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (8) เพ่ือแสดงถึงกิจกรรที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการ
พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพ่ิมเติมต่อไป 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะมีการ
ดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่ง นั้น และโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 ขั้นตอนท่ี 2 การจดทำร่างแผนการดำเนินงาน  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่กำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 บทนำ  
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย  
  - บทนำ  
  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  
  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
  - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม  
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย  
  - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
  - บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินการ 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศเป็น แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  
 (1) ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน  
 (2) สะดวกต่อ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (3) สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด  
 (4) เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง  
 (5) สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริงใน
พ้ืนที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (6) สามารถใช้เป็นแนวทางจัดทำแผน/ข้อบัญญติังบประมาณในอนาคต  
 (7) แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพ ที่ตอบสนองความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (8) ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะดำเนินการอย่างไร 
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รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นๆ 

จัดทำร่างแผนดำเนินการ 

เสนอร่างแผนดำเนินการ 

พิจารณาร่างแผนดำเนินการ 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้แผนการดำเนินการ 



 

 

ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

  แบบ ผด. 01 เป็ นแบบบัญชีส รุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/ แผนงาน  จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว 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.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 


