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 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ได้ด าเนินการหลังจากการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

 แผนการด าเนินงานฉบับนี้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลศาลายา ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของ
ผู้บริหารด้วย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การบริหารการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กร
รับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้
กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น    
ซึ่งมิใช่มีหน้าที่การบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับการ
วางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
และประสานแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810/ว 6732  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4      
ฉบับเพ่ิมเติม ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าวโดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/5797    
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการ
ท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการด าเนินงาน เพ่ือให้
การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
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ผู้บริหารท้องถิ่นมุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 (1) แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ     
ในแผนการด าเนินงาน 
 (2) แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (3) แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่บรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  (3.1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  (3.2) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3.3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
  (3.4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุม
พ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจ
สอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (3.5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

3. ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ก าหนดให้อ านาจในการ
เพ่ิมเติมแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น จากหนังสือสั่งการดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการ
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หลังจากการจัดท าแผนการด าเนินงานฉบับแรก 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน          
โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนต าบลศาลายา เพ่ือเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น       
2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย 
   1.1 บทน า 
   1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
   2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
   2.2 บัญชีจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
   2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน   
นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 (1) ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 (2) มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 (3) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 (5) สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 (6) สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 

 
 



ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ โดยน าเสนอดังนี้ 

1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์   
ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณและการคิดร้อยละ
ของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผล
ทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิด
เป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่ม
จากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือน
ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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ผด.01 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการ
สาธารณะ 

     

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00 3,046,000 100.00 อบจ.นครปฐม 
รวม 1 100.00 3,046,000 100.00  

รวมทั้งสิ้น 1 100.00 3,046,000 100.00  
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ผด.02 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ตุล
าค

ม 
พฤ

ศจ
ิกา

ยน
 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

มีน
าค

ม 
เม

ษา
ยน

 
พฤ

ษภ
าค

ม 
มิถ

ุนา
ยน

 
กร

กฎ
าค

ม 
สิง

หา
คม

 
กัน

ยา
ยน

 

1 ก่อสร้างก าแพงกันดิน
คอนกรี ต เ สริ ม เหล็ ก
เ ลี ย บ ค ล อ ง ต า ห ลี     
หมู่ที่ 1, 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็กเลียบคลองตาหลี 
หมู่ ที่  1 ,  2  ต าบลศาลายา 
อ า เภอพุทธมณฑล จั งหวัด
นครปฐม สูง 2.50 เมตร ยาว 
291 เมตร  

3,046,000 หมู่ที่ 1, 2 
ต าบลศาลายา 

อบจ. 
นครปฐม 

            

รวม 1 โครงการ 3,046,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 


