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ส่วนที่  1  บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ. 25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ควำมส ำคัญ                 
กับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย  
กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง  และมีอ ำนำจหน้ำท่ีของตนเองโดยเฉพำะ  
นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น                       
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น                  
พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพื่อให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจกว้ำงขวำงขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้ำท่ีบริก ำรสำธำรณะพื้นฐำนแก่ประชำชน                     
ในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิด
ให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลมำก 

เทศบำลต ำบลก ำแพง ได้จัดท ำแผนพัฒนำส่ีปีซึ่งเป็นแผนท่ีก ำหนดยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำ
เทศบำลโดยแสดงถึงวิ สัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่ งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง 5 ปี  (25๖๑ – ๒๕๖5)                   
และเช่ือมโยงกับกำรวำงแผนเพื่อจัดท ำงบประมำณประจ ำปี   เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียด
แผนงำน โครงกำรพัฒนำท่ีจัดขึ้นส ำหรับงบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ ๔ ปี  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผนของเทศบำล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)                  
พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
เทศบำลต ำบลก ำแพง โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลก ำแพง และคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำลต ำบลก ำแพง  จึงได้จัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 25๖4 ตำมรูปแบบท่ีก ำหนดตำมหนังสือ
ดังกล่ำว โดยปรับเปล่ียนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนำส่ีปี 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมำย
เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบำลต ำบล
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖4 ของเทศบำลต ำบลก ำแพง ขึ้นและเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน                    
ของโครงกำรต่ำงๆ ท่ีได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖4  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำก
ขึ้นและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นๆ รวมท้ังกำรจ ำแนกรำยละ เอียดต่ำงๆ                       
ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรติดตำมและประมวลผลเมื่อส้ินปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น 

คณ ะก รรม กำรสนั บ สนุ น ก ำร จัดท ำแผน กำรพั ฒ น ำเทศบ ำลต ำบ ลก ำแพ ง มุ่ งห วั งว่ ำ                           
แผน กำรด ำ เนิ น งำน ฉบั บ นี้ จ ะ เป็ นป ระ โยชน์ ต่ อก ำรบ ริห ำร จัดก ำร  ก ำร ติดตำมและป ระม วลผล                             
กำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงดี 

 
 
 
 
 
 



 
 

 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนกำรด ำเนินงำนมี จุดมุ่ งหมำยเพื่ อแสดงถึ งรำยละเอี ยดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ                  
และกิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้น                        
เพื่อให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น                    
ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ                        
ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุม                  
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 3. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำร                  
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ท่ีจะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำน                    
จะมีท่ีมำจำก 
  3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่ ม เติม ขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
  3.2 โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยขำดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  3.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  3.4  โค รงก ำร /กิ จ ก ร รม ก ำรพั ฒ น ำข อ งห น่ ว ย รำชก ำร  ส่ วน ก ล ำง  ส่ วน ภู มิ ภ ำค                         
หรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด                   
ให้รวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอื่นๆ                   
ท่ีมีลักษณะกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพื้นท่ีหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร /กิจกรรม                  
กำรพัฒนำท่ีมีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นท่ี 
  
 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 26                                        
และข้อ 27 ว่ำกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ                   
ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศ
เป็นแผนกำรด ำเนินงำน ท้ังนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศ เพื่อให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 



 
 

 3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่ ม เติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำร                         
จำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ                 
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
 ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกำรจัดต้ังงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร ส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น     
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน  30 วัน นับแต่มีกำรจัดต้ัง
งบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,2,3,4,......) 
 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และ แผนงำน                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
และสอดคล้องกับแผนพัฒนำส่ีปี โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ท ำให้กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
2. มี ค ว ำม สะ ด วก ใน ก ำร ติ ด ต ำม ป ระ เมิ น ผลก ำรน ำแ ผ น ไป ป ฏิ บั ติ  มี ค ว ำม สะ ด ว ก                                 

และมีประสิทธิภำพ 
3.  เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณท่ีต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 
5.  สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนของเทศบำลต ำบลก ำแพง 
6.  สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบั ติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ            

ตำมงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้อย่ำงถูกต้อง 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 บญัชีโครงกำร/กิจกรรม 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบ 

  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. 01 นี้  จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์  
แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด 
จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมท้ังหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 
 2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับท่ี/โครงกำร/
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนท่ีด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 

  
 2.3 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ (แบบ ผด. 02/1) 
   แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร

พัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับท่ี/
โครงกำร/รำยละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมำณ (บำท)/ สถำนท่ีด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือน 


