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ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า

แผนพัฒนา และแผนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ

รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัตบิรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ส าหรับ

แผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่

ด าเนนิการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางใน

การด าเนนิงานในปีงบประมาณนัน้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มี

การประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน 

โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก

ย่ิงขึ้นอีกด้วย  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้

ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนนิงานโดยมีขัน้ตอน ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนนิงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่

ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและตอ้งปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 

 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

 ข้อ 27 แผนการด าเนนิงานให้จัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน /

โครงการจากหนว่ยราชการสว่นกลาง สว่นภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินงานใน

พืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณนัน้ 

 การขยายเวลาการจัดท าแผนและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 แผนการด าเนนิงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ

ด าเนนิงาน และการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ดังนัน้แผนด าเนนิงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

 1.เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสามปี และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action 

Plan) 

 2.แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนนิงานจริง 



 3.เป็นรวมข้อมูลจากทุกหนว่ยงานที่จะเขา้มาด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง

พร้าว 

วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 

 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรมที่ต้ังไว้ 

 2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนนิงานมีความชัดเจน 

 3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหนา้ของกิจกรรม/โครงการ 

 4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหนา้ของการด าเนนิงานในแตล่ะไตรมาส 

 5. เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานได้ชัดเจน 

 6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัตงิาน ลดความซ้ าซอ้นของโครงการตา่ง ๆ  

 7. เพื่อก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนนิงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ /

กิจกรรมที่มีการด าเนนิการจริงในพื้นที่องค์การบริหารสว่นต าบลท่าวังพร้าว ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการใน

พื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการ

พัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการด าเนนิงาน 2 สว่น คือ 

  สว่นที่ 1  บทน า องค์ประกอบ ประกอบดว้ย 

- บทน า 

- วัตถุประสงค์แผนการด าเนนิงาน 

- ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

- ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน 

  สว่นที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  องค์ประกอบ ประกอบดว้ย 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1) 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) 

- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น (ผด.2/1) 

 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนนิงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศใช้แผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง

พร้าว จัดท าประกาศ เรื่อง การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปิดประกาศ

โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ 



 

ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 

 1. การด าเนนิงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้ 

 2. การด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เป็นไปตาม

เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนนิงานได้ชัดเจน 

 4. สามารถทราบถึงความก้าวหนา้ของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 5. ทราบถึงผลการด าเนนิงานในแตล่ะไตรมาส 

 6. สามารถตดิตาม และประเมินประสิทธภิาพประสิทธผิลที่เกิดขึน้จริงเพื่อให้การใช้งบประมาณ

เป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชนส์ูงสุดและประหยัด 

 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนนิงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

 

  คณะกรรมกำรสนับสนุน    รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น             
หน่วยงำนอื่น 
 

  คณะกรรมกำรสนับสนุน  จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 

  คณะกรรมกำรสนับสนุน  เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนนิงำน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 

      

     เสนอร่ำงฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

 

     ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 
 

ผู้บรหิำรท้องถิ่น             ประกำศใช ้

 



ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  

 1. ท าให้การด าเนนิงานแผนงาน /โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น  

 2. มีความสะดวกในการตดิตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัต ิมีความสะดวกและมี

ประสิทธภิาพ  

 3. เพื่อให้การใช้จา่ยงบประมาณในแตล่ะปีของหนว่ยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ  

 4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแตล่ะปี  

 5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ท่าวังพร้าว  

 6. สามารถน าแผนการปฏิบัตกิาร มาวิเคราะห์ปญัหาอันเกิดจากการด าเนนิโครงการตา่งๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ได้อยา่งถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2



 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
 

                                                                       แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ 2564 

                                                      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนนิกำร 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน

งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน 

โครงกำรทั้งหมด งบประมำณทั้งหมด รับผดิชอบหลัก 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน           

   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 6 7.69 
          

1,945,200                        9.65  กองช่าง 

   รวม 6 7.69 
         

1,945,200                       9.65    

2.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมมั่งค่ังอย่ำงยั่งยืนตำม           

แนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง            

   2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 1 1.28 
                

22,000                        0.11  ส านักงานปลัด 

   2.2 แผนงานการเกษตร 1 1.28 
               

30,000                        0.15  ส านักงานปลัด 

   2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.56 
                

10,000                        0.05  ส านักงานปลัด 

   2.4 แผนงานการศึกษา 1 1.28 
                  

3,000                        0.01  กองการศกึษา 

   รวม 5 6.41 
               

65,000  0.32   



3.ยุทธศำสตร์กำรด ำรงควำมเป็นฐำนทรัพยำกร           

ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และพลังงำนสะอำด           

   3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 2 2.47 
               

30,000                        0.15  ส านักงานปลัด 

   3.3 แผนงานสาธารณสุข 2 2.47 
             

440,000                        2.18  ส านักงานปลัด 

   3.3 แผนงานการศึกษา 1 1.23 
                  

5,000                        0.02  ส านักงานปลัด 

   รวม 5 6.17 
             

475,000  2.36   

4. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข           

   4.1 แผนงานการศึกษา 5 6.41 
             

186,193                        0.92  กองการศกึษา 

   4.2 แผนงานงบกลาง 4 5.13 
          

5,537,600                     27.48  ส านักงานปลัด 

   4.3 แผนงานสาธารณสุข 7 8.97 
             

130,000                        0.65  ส านักงานปลัด 

   4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.56 
                

40,000                        0.20  ส านักงานปลัด 

   4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.28 
                

15,000                       0.07  ส านักงานปลัด 

   4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 4 5.13 
             

150,000                       0.74  กองการศกึษา 

   รวม 23 29.49 
        

6,058,793  30.07   



5. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปะ           

วัฒนธรรมจำรตีประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น           

   5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 10 12.35 
             

236,000                       1.17  กองการศกึษา 

   5.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 1 1.23 
                

10,000                        0.05  ส านักงานปลัด 

   รวม 11 14.10 
             

246,000  1.22   

6. ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมมั่งคงปลอดภัย และ

ควำม           

สงบสุขของประชำชน           

   6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.28 
                

15,000                       0.07  ส านักงานปลัด 

   6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.28 
                

15,000                       0.07  ส านักงานปลัด 

   รวม 2 2.56 
               

30,000  0.15   

7. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงประสิทธิภำพ ควำม

โปร่งใส           

เป็นประชำธิปไตยและเป็นธรรมในกำรให้บรกิำร           

   7.1 แผนงานสถิติและวิชาการ 1 1.28 
                

20,000                        0.10  ส านักงานปลัด 



   7.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 5 6.41 
             

157,000                       0.78  ส านักงานปลัด 

   7.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.28 
             

144,000                       0.71  ส านักงานปลัด 

   7.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.28 
                

40,000                        0.20  ส านักงานปลัด 

   7.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 1 1.28 
               

30,000                        0.15  ส านักงานปลัด 

   รวม 9 11.54 
             

391,000  16.52   

   รวมทั้งส้ิน 61 100 
        

9,210,993  61.15116625   
 

 
 

 

 

 

 

 

 


