
 
 

คำกล่าวนำ 
 

  แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งท่ี เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกที่ดำเนินการโดยงบประมาณ
ของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก มาจัดทำแผนการดำเนินงาน   
ขึ้นเพ่ือเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ   
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยพุก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก  สมาชิกสภา
อบต.ห้วยพุก ส่วนราชการทุกภาคส่วน /เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานวางแผนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำ
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุขของ
ประชาชนในท้องถิ่นตำบล ห้วยพุกต่อไป  
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   (ลงนาม)           . 
                      นายอภิรักษ์   จันทร์ป้อม 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก รักษาราชการแทน 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่  1  บทนำ 
1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย           
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้ องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนา  โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (25๖๑ – ๒๕๖5)  และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือ
กระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที ่ 3 พฤศจิกายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก         
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดย
ปรับเปลี ่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื ่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกมุ่งหวังว่าแผนการ
ดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างด ี

 

 



 

 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื ่นๆ ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ห้วยพุก  ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยพุก 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยพุกและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1   บทนำ  ประกอบด้วย           
   1) บทนำ          
   2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      
   3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน       
   4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       
 ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       
   1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        
    2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                
    3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด. 02/1)  
 ขั ้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื ่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย 30 วัน 
 



 
 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้อย่างถูกต้อง 
  



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี ้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้ งหมด 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/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.  
  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น   (ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที ่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับ
ที ่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที ่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


