




คํากลาวนํา 
 

                      แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดําเนินจริงทั้งหมด     
ในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลคุระในแตละปงบประมาณ เปนแผนตอเน่ืองมาจากงบประมาณรายจาย
ประจําป กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบลคุระไดรวบรวมแผนงานโครงการตางๆ ตามงบประมานรายจาย
ประจําปงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งที่เปนงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลคุระที่ดําเนินการโดย
งบประมาณของหนวยงานอ่ืน ที่เขามาดําเนินการในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลคุระ มาจัดทําแผนการ
ดําเนินงานขึ้น เพ่ือเปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของแตละปงบประมาณ 

                       ในการน้ี องคการบริหารสวนตําบลคุระ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สมาชิกสภาฯ สวนราชการทุกภาคสวน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
วางแผน ที่ใหความรวมมือ รวมใจในการจัดทําแผนการดําเนินงานฉบับน้ี ในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

                        องคการบริหารสวนตําบลคุระ จักไดนําแผนการดําเนินงานน้ีไปปฏิบัติ เพ่ือความสุขของ
ประชาชนในทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลคุระตอไป  
 
 
          อนุมัติ  
 
          (ลงนาม) ................................................. 
                   (นางสุวรรณา  มีเพียร) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลคุระ 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

                แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลคุระ จัดทํา
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร      
การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ตองการดําเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลคุระ ประจําปงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

               แผนการดําเนินงานฉบับน้ีไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลคุระทั้งที่ปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่ดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได
จําแนกรายละเอียดสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนา    
ที่ไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน 
ระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

               องคการบริหารสวนตําบลคุระ หวังเปนอยางย่ิงวาแผนการดําเนินการฉบับน้ี สามารถใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนที่ได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล
การพัฒนาทองถิ่นของผูบริหารดวย 
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สวนที่ ๑ บทนํา 

๑.๑ บทนํา 

             รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรการปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง         
สวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอ
ขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทําขึ้นเพ่ือใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวางขึ้น ซึ่งมิใชหนาที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทาน้ัน แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคม
ทองถิ่น และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติการของ
องคกรบริหารสวนตําบลคุระมาก 

            องคการบริหารสวนตําบลคุระไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนที่ กําหนดยุทธศาสตร           
แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา 
ในชวง ๕ ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป เน่ืองจาก          
มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป โดย
ครอบคลุมระยะเวลา ๕ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนขององคการ
บริหารสวนตําบลคุระ พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องคการบริหารสวน
ตําบลคุระ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคุระ และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกลาว โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลคุระขึ้น และเพ่ือกําหนดแนวทาง    
ในการดําเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจําแนก
รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นป    
มีความสะดวกมากขึ้น 
                 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคุระ มุงหวังวา
แผนการดําเนินงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติใชเปนอยางดี 
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๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดาํเนินงาน 
                ๑. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณน้ัน
เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
                ๒. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
               ๓. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการการดําเนินงานจะ
มีที่มาจาก 
                        ๓.๑ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
                        ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
                        ๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
                        ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอ่ืนๆที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองการบริหารสวนจังหวัด ให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค  หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเก่ียวตอเน่ืองระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 
                       ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารราเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 
๒๖ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
     ๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อ่ืนๆที่ ดําเนินการในพ้ืนที่  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
                        ๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอใหผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศ เปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน ๑๕ วันนับต้ังแตวันที่
ประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกั่น และตองปดประกาศไมนอยกวา ๓๐ วัน 
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                   จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว สามารถสรุปขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานได ๓ ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
                   ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมขอมูล    คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเก็บรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลคุระ ซึ่งจะประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลคุระ และโครงการ/
กิจกรรมของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหะกิจ และ หนวยงานอ่ืนๆ ที่จะดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลคุระ 
                   ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคุระ จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลคุระและหนวยงานตางๆ จะตองมีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคุระ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลคุระ และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลคุระพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว จึงนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ โดยเคาโครงแผนการดําเนินงานจะแบงออกเปน ๒ สวน คือ  
                       สวนที่ ๑ บทนํา ประกอบดวย 
                                  ๑) บทนํา 
                                  ๒) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
                                  ๓) ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                                  ๔) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
                       สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 
        1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) 
        2) บัญชีโครงการ/กิจกรรมงบประมาน (ผด.๐๒) 
        3) บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนา
ทองถิ่น (ผด.๐๒ /๑) 
                   ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลคุระ     
ใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือใหประชาชนมนทองถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และตองปด
ประกาศไวอยางนอย ๓๐ วัน 
 

๑.๔ ประโยชนของแผนการดาํเนินงาน 
 ๑. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
          ๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
          ๓. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
          ๔. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 
          ๕. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลคุระ 
          ๖. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไดอยางถูกตอง 
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สวนที่  ๒  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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สวนที่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
              องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังน้ี 
              ๒.๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) 
                    แบบ ผด.เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ 
                      การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ น้ี จะตองลงรายการยุทธศาสตรแผนงานให
ครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวน
งบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแตละ
ยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย 
                      การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเปนรอยละขอองงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (๑๐๐) 
               ๒.๒ บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 
                     แบบ ผด. ๐๒ เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ปะรกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหน่ึงไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหน่ึง  
               ๒.๓ บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน (ผด.๐๒/๑) 
                    แบบ ผด.๐๒/๑ เปนแบบจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนา
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมี ลําดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหน่ึงไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหน่ึง 
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