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ค าน า 
  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของต าบลมูโนะ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี ้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม

ที่ต้อง ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของต าบลมูโนะ  ทั้งที่ปรากฏอยู่ในบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2565 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียด

สอดคล้อง  กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลา ในการ

ด าเนนิการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพื้นที่ได้

อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ

ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  

  

         

 องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ 
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ภาคผนวก 

1. ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  1  บทน า 

1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ

กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด

นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่

บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์               

แนวทางการพัฒนาต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – 

๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี              

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของต าบล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ                      

และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖5 

ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้

สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797             

ลงวันที่ 10 ต.ค.59  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม            

ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565                  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะขึ้น และเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับ

การอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสาน

และบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหนว่ยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ

ในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การตดิตามและประมวลผลเมื่อสิน้ปีมีความสะดวกมากขึ้น 

 



 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มุ่งหวังว่า

แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า

แผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเ้ป็นอย่างดี 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม

การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี

ที่มาจาก 

  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงนิอุดหนุนที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด

เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรอืงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนนิการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้

งบประมาณ (ถ้ามี) 

  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน

อื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ

การด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่มี

ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) โดยใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรอือาจสอบถามไปยังหนว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด

ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที ่

  

 

 

 

 



 

 

 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26  ได้ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังตอ่ไปนี ้ 

  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ

พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ

ที่ด าเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น    

  1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่

ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ

ด าเนนิงานได้ 3 ขั้นตอน ดังตอ่ไปนี ้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเก็บ

รวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ซึ่งจะ

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ต าบล จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

มูโนะและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาต าบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาต าบล 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ

พจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื  

  ส่วนที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย           

   1) บทน า          

   2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      

   3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนนิงาน       

   4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       

 ส่วนที่ 2   บัญชโีครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       

   1) บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        

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



 

 

           3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.

02/1)  

 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ                 

ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ

ด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด

ประกาศไว้อย่างนอ้ย 30 วัน 

 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าใหก้ารด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึน้ 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้การใชจ้า่ยงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ตอ้งจ่ายจริงในแต่ละปี 

5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  

6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ได้อย่างถูกต้อง 

  



 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี ้

 2.1 บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 

หนว่ยงานรับผดิชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  

แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ

ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ

และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นรอ้ยละรอ้ยเสมอ (100) 

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

   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/

โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

      2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ

พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี

ล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/

ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิน้สุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


