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คำนำ 

 
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
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ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ 27  แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว  เมื่อวันที่  29 กันยายน  ๒๕65 แล้ว   และประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
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โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
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 ส่วนที่ 1   
บทนำ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้

ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระ
ในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และ
มีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำ
แผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำ
งบประมาณประจำปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัด
ขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยม้าและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า จึงได้จัดทำแผน
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยม้าขึ้นและเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการ
อนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความ
สะดวกมากขึ้น 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงาน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและ
ประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
 
จุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรม  การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการ  
การทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน  
 แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  แผนการดำเนินงาน  จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ดำเนินงานจะมีที่มาจาก  

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้ง 
เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ 

2) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่าย 
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเอง 
โดยไม่ใช้งบประมาณ  (ถ้ามี) 

4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
หรือหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที่   
 
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.  เพ่ือต้องการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ดำเนินการจริงในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
 2.  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง  
 3.  เพ่ือเป็นเอกสารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

4.  เพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมทางวิชาการในการพัฒนาสังคมและชุมชน    ตลอดจนพัฒนาและ
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนที่เป็นระบบ 

5.  เพ่ือให้มีการบริหารงานตามแนวทางของแผนงาน/โครงการ  ตามที่กำหนดไว้ในแผนการ
ดำเนินการ 
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6.  เพ่ือให้มีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการ 
7.  เพ่ือให้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่

กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามข้อ ข้อ 26 และ ข้อ 27  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  เก็บรวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า หน่วยราชการส่วนกลาง  สว่นภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   แลว้จัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้
จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2, 3, 4,......) 
 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 
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เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน 

 ร่างแผนการดำเนินงาน พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
 ส่วนที่  1   บทนำ 

- บทนำ 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุน    
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น     
 
 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.  เพ่ือให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 2.  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับแนวนโยบายของ 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่างฯ แผนการดำเนินงาน 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 
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     รัฐบาล 
3. เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแนวการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 
5. เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนโดย

ส่วนรวม 
6. เพ่ือความรวดเร็วในการดำเนินงานและทันต่อเหตุการณ์ 
7. เพ่ือความร่วมมือของบุคคล  หรือหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินงานตามแผนการ

ดำเนินงาน 
8. เพ่ือให้มีการประสานงานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 
  1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุ
หน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้อง
รวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่
ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไป
สิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่จะจัดหาหรือจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียด
ของครุภัณฑ์ที่ เกิดขึ้น/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


