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ค าน า 

  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ซึ่งมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความซ  าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆพร้อมทั งจ าแนกรายละเอียดของกิจกรรมของแผนงาน/โครงการต่างๆ ในการ
ด าเนินงานและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ฉบับนี  จัดท าขึ นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ให้ส าเรจจลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือสนองตอบความต้องการและก่อให้เกิดประสูงสุดต่อประชาชนต าบลเมืองจันทร์ 
 
        

        เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
สารบัญ 

เร่ือง          หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า         ๑ 
  - บทน า 
  - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  - ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  - ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม      ๕ 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    ๑๘ 
 
ภาคผนวก 
 - ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
 
 
   ********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑. บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาต าบลสามปีและ
แผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองจันทร์เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว
และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ น 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๙ ในการจัดท าแผนการด าเนินงานนั น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั งหมดในพื นที่ของ

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนงานปฏิบัติการจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ นปีมีความสะดวกมากขึ น 

๒. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๓. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพื นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

 ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ า งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

 ๓.๒ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการที่พัฒนา 

 ๓.๓ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

 ๓.๔ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม        
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพื นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ      
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๓.๕ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเหจนว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื นที่    

 

 

 



-๒- 

๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆที่ด าเนินการในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั งนี ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วย งานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสรจจภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่มีการจัดตั งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน ราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔...) 

 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน     
๒ ส่วน คือ 

 ส่วนที่ ๑ บทน า 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย บทน าวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานขั นตอนการ

จัดท าแผนการด าเนินงานประโยชน์ของแผนการด าเนินงานโดยน าเสนอ ดังนี  
  ๑.๑ บทน า 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑.๓ ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชี

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี  
  ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) 

   แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ด าเนินการ       
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั งหมดหน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์       
แนวทางการพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั งหมด และต้องระบุหน่วยงาน      
 



-๓- 
งานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั งและจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั งหมดด้วย 
   การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั งหมด ผลของการคิดเป็น     
ร้อยละของโครงการทั งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 
   ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 
   แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ........ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) สถานที่ ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

                                                                                                                                                      
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า                                                
แผนพฒันาท้องถิ่น                                                                                                                                       
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า                                           
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า                                           
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                                            
 
 
 
         
 
ผู้บริหารท้องถิ่น                                             
 
 
 
                    

 

๔. ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 ๑. แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจ าปีที่ชัดเจนยิ่งขึ น 
 ๒. ท าให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๓. เป็นการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
 ๔. การจัดท าแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ นปีมีความสะดวกมากขึ น 

5. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 
  6. สะดวกต่อ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  7. สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
  8. เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเหจนชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 



-๔- 
 

           9. สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ นจริงใน
พื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10. สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณในอนาคต 
  11. แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพ ที่ตอบสนองความส าเรจจของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาสามปี 
  12. ทราบถึงสถานการในอนาคตว่าจะด าเนินการอย่างไร 

 

 
************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


