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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ 
ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ตาม
ระเบียบฯ  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศาลายาและผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างยิ่ง  
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ส่วนที่  1 

บทนำ 
 
1. บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ 
ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น              
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้
จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายาจึงต้องดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนิน งาน
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีวัตถุประสงค์ดงันี้   

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  2.1 แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
  2.2 แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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  2.3 แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 
   (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
   (2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   (3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
   (4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วไป และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเองและ
โครงการของหน่วยงานอื่น 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจาก

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนคอื 
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ส่วนที ่1 บทนำ ประกอบด้วย 

1.1 บทนำ 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที ่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01) 

   2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02) 
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนราชการ 
 6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างถกูต้อง 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       
โดยนำเสนอดังนี้ 
 1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)  
  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 
  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเปน็ร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละเสมอ (100) 
 2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน 
โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน (แบบ ผด.02/1) 
  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/
รายละเอียด/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดอืน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 

 
 
 
  


