
 

 

 

คำกล่าวนำ 

  แผนการดำเนินงาน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ท่ีดำเนินจริงท้ังหมดในพื้นท่ี 
ของเทศบาลตำบลทุ่งทองในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเน่ืองมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี   กล่าวคือ
เทศบาลตำบลทุ่งทองได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ท้ังท่ี เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ท่ีดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ท่ีเข้ามาดำเนินการ
ในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลทุ่งทองมาจัดทำแผนการดำเนินงานข้ึน  เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของ
แต่ละปีงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลตำบลทุ่งทองขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ส่วนราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับน้ี ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
  เทศบาลตำบลทุ่งทองจักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถ่ิน
ในพื้นท่ีรับผิดชอบเทศบาลตำบลทุ่งทอง ต่อไป  
  
  
  
 

  
  
  
   อนุมัติ  
 

   (ลงนาม)            
               (นายสมพงษ์  ยอดวงษ์) 
           นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1  ของเทศบาลตำบลทุ่ง
ทอง จัดทำข้ึนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีต้องการดำเนินการจริงท้ังหมดในเขตพื้นท่ีของตำบลทุ่ง
ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ฉบับนี้ ได้จัดทำข้ึน
เน่ืองจาก มีการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 /2564 ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2563 ในวันท่ี 19 ตุลาคม 2563  โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด  

  เทศบาลตำบลทุ่งทอง หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
ของผู้บริหารด้วย  
  

                                                     
                                                      เทศบาลตำบลทุ่งทอง 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  1  บทนำ 
1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถ่ิน พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดทำข้ึนเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงมีอำนาจกว้างขวางข้ึน  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น  แต่รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินซึ่งเป็นแผนท่ีกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  และเช่ือมโยง
กับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดข้ึนสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวง
มหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.03/ว 6247  ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน  2560  เทศบาลตำบลทุ่งทองโดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทองและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงได้จัดทำ
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบท่ีกำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการ
พัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
2564  ของเทศบาลตำบลทุ่งทองข้ึนและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติ
ให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการ
ทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมท้ังการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงาน
ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดำเนินงาน 

 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการดำเนินงาน
ครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเน่ือง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นท่ี 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปน้ี  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆท่ีดำเนินการ
ในพื้นท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานได้ 3  ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี  
 ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะมีการดำเนินการจริงในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า  ซึ่ง
จะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ท่ีจะดำเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลตำบล 

 ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งทองและ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำ เนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยเค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1   บทนำ  ประกอบด้วย           

   1) บทนำ          

   2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      

   3) ข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน       

   4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       

 ส่วนท่ี 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       

   1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        

    2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                

    3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถ่ิน(ผด. 02/1)  
 ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกเทศตำบลทุ่งทองให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน 
นับจากวันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน รับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้อย่างถูกต้อง 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 
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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 จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมท้ังหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.  

  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถ่ิน  (ผด. 02/1)  
  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการ

พัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับ
ท่ี/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 












