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ค าน า 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ทั้งหมดตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
ให้เกิดการประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในการด าเนินการ 
 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  เพื่อสะดวกในการประสานแผนงาน/
โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
 
 

     องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.1  บทน า 
 

การจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ก าหนดให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า โครงการที ่ด า เนินการจัดท าบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์   ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ รวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว 
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี
(25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 25๖2 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว       
โดยปรับเปลี่ยนจาก  “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี         
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ขึ้นและเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลวังจันทร์มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 

การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป 

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
“แผนการด าเนินงาน” ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย หมายความว่า แผนการด าเนินงาน 

ของ อปท.ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
 

แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนต่อเนื่ องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการต่างๆ  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมา                                              
จัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให้ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
2. เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการพัฒนาจริง 
4. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่าง ๆ  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม

การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 (ถ้ามี) 
       3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ 
ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
      แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีเค้า
โครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วนคือ 
 

- ส่วนที่ 1 บทน า   ประกอบด้วย  
                1.1 บทน า 
  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการเนินงาน 
  1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 
- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ ประกอบด้วย 
  - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (ผด.01) 
            - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น ๆ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 
 

 

เสนอร่างต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

 

อปท.  

รวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนา 

 

จัดท าร่าง 
แผนการด าเนินงาน 

เสนอร่าง 
แผนด าเนินงาน 

 

พิจารณา 
ร่างแผนด าเนินงาน 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ความเห็นชอบ 

 
ประกาศใช้ 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 

 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินการและประเมินผล ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่ออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน  (ACTION  PLAN) 
                 2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

 3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินการจริง 

 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 
2. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผน การน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถทราบถึงระยะเวลา การใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อประโยชน์สูงสุด 
5. สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนจริงใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพที่ตอบสนองความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
7. ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะด าเนินการอย่างไร 
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อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ปลัด อบต. 
- รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดแนวทางและ 

แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ 
ท าความเห็นเสนอแนะตามล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในองค์การ 
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดโครงสร้าง  
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ส่วนราชการ คือ 1. ส านักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง   
4.กองสวัสดิการสังคม 5.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม 
การท างานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง  ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า ชี้แจงปรับปรุง  ติดตามประเมินผล 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 

 

กองคลัง 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่ง 
รายงานเงินคงเหลือประจ า  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  การยืมเงินทดรอง
ราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  รับการตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บ 
รายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

กองช่าง 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน 

ต าบล การอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  งานบ ารุง 
ซ่อม  และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล   การให้ค าแนะน า 
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ  และการออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

กองสวัสดิการสังคม 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตลอดจน  

ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการสังคม การควบคุมตรวจสอบ การ
จัดการงานต่างๆ หลายด้าน  เช่น  การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนา 
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ชุมชนการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุน 

กิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุดและงาน
สวนสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีหน้าที่ รับผิดชอบงานทางการศึกษาเกี่ ยวกับการ วิ เคราะห์  วิจัยและพัฒนา

หลักสูตร การแนะแนวการวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผน การศึกษาของมาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนา  และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
การจัดการและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
การบริหารงานในกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม  เกี่ ย วกับการสุขาภิบาลทั่ ว ไป  

กา รสุข าภิบาลอาหารและสถานประกอบการตามแผนการสาธ ารณสุขและข้อบัญญัติ  ง าน
ควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม งานอนามัยชุมชน งานรักษาความสะอาด และขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
รวมถึงงานควบคุมสิ่งปฏิกูล งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานควบคุมมลพิษ  
งานติดตามตรวจสอบ งานเภสัชกรรมและทันตกรรม  งานชันสูตรสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ และกิจการ 
โรงฆ่าสัตว์ การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่
การฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจดัท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การ
ให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
2.1 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
    แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ       
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
 

    การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ  การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยทุธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวม
ทั้งหมดด้วย  
    การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
    แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน  โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


