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ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดย
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน  (๓)  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิน่”   

   
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด  และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกำด
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ส่วนที่  ๑  ที่มำของแผนกำรด ำเนินงำน  
 ๑.  บทน า         ๑ 
 ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      ๑ 
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ภำคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

************************************* 
 
 
 

แบบ ผด. 
๐๑ 



 

ส่วนท่ี ๑ 
 
 

 
 

๑.  บทน า 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  
๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถื่น”   

 

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  มีวัตถุประสงค์ดงันี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ให้มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 
 

๓.  ขั้นตอนการ... 

ที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงาน   



 

 
-๒- 

 
 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
 
  ส่วนที ่ ๑ ที่มาของแผนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  
๓.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑) 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)  
 
 

 
 
 

 ขั้นตอนการจัดท า... 

แบบ ผด. ๐๑ 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

-๓- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3   
๔.  ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานาาใในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดใทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อใ่างน้อใสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  



 

-๔- 
 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมา

ขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบ ผด.01/1

หนว่ยด าเนนิการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด โครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและแหลง่น้้า

    1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 6 10 2,323,000 5.01 อบต.บ้านกาด

รวม 6 10 2,323,000 5.01 0

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

    2.1   แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 4 66.67 125,000 0.48 "

รวม 4 66.67 125,000 0.48

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านกาด   อ าเภอแม่วาง   จังหวัดเชยีงใหม่

จ านวนงบประมาณ จ านวนงบประมาณ หนว่ยด าเนนิการ



     แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา 

     และวัฒนธรรม

    3.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 13 35.71 380,000 0.83 อบต.บ้านกาด

    3.3   แผนงานการศกึษา 10 83.33 507,070 2.17 "

รวม 23 119.04 887,070 3.00

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข

    4.1   แผนงานสาธารณสุข 3 75.00 145,000 0.66 อบต.บ้านกาด

    4.2   แผนงานงบกลาง 1 100.00 56,000 2.24 "

รวม 4 175.00 201,000 2.90

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม

    5.1   แผนงานงบกลาง 3 75.00 5,683,600 23.17 อบต.บ้านกาด

    5.2   แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 3 75.00 15,000 0.13 "

    5.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 87.50 90,000 0.36 "

รวม 13 237.50 5,788,600 23.66

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หนว่ยด าเนนิการ



     แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

     และสิ่งแวดล้อม

    6.1   แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 4 50.00 40,000 0.17 อบต.บ้านกาด

    6.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 1 100.00 10,000 0.04 "

    6.3   แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100.00 10,000 0.04

    6.4   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100.00 10,000 0.04 "

รวม 7 350.00 70,000 0.29

7 . ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบรหิาร

    7.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 57.89 660,000 1.95 อบต.บ้านกาด

    7.1   แผนงานการเกษตร 1 5,000

รวม 17 57.89 660,000 3.63

รวมท้ังสิ้น 74 1016.10 7,731,670 38.97

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หนว่ยด าเนนิการ





 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

เรื่อง   แผนการด าเนินงาน ประจ าปี  2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
…………………………………….. 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศในงบรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   เมื่อวันที่  30  กันยายน  2562  จึงประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี   ๒๕63   เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่    30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 




