
การจัดท าแผนการด าเนินงาน

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หลกัการ: การจดัท าแผนการด าเนินงานกเ็พ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน โครงการพฒันา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครภุณัฑ ์วสัดสุ าหรบั
การพฒันาท่ีด าเนินการจริงทัง้หมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
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1.  บทน ำ

แผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรม

ท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้ นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณน้ัน โดยมีจุด มุ่งหมายเพื่อแสดงถึง

รายละเอียดของแผนงาน โครงการพฒันา กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณน้ัน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ไดม้ีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน แสดงใหเ้ห็นถึงการลดความซ ้าซอ้นของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ

ท างานกบัหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพฒันา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภณัฑใ์น

แผนการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน

แผนการด าเนินงาน จะเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อควบคุมการด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการด าเนินงานน ามาจากงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิ น (พ.ศ. 

2566-2570) ประจ าปี พ.ศ. 2566 ซ่ึงไดน้ ามาจดัท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 รวมถึงงบประมาณ

รายจา่ยเพิ่มเติม การใชจ้า่ยเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณดว้ย

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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2. วตัถุประสงคข์องแผนกำรด ำเนินงำน 

2.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึง

ครุภณัฑ ์วสัดุส าหรบัการพฒันาท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

2.2 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหม้ีความชดัเจนใน

การปฏิบติัมากข้ึน

2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือส าคญัใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินและงบประมาณรายจา่ยตามท่ีไดก้ าหนดไว้

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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3. ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน

เมื่อผู ้บริหารท้องถ่ินได้ประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2563 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี งบประมำณรำยจ่ำย

หมายความวา่ งบประมาณท่ีสภาทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบและผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอใหค้วาม

เห็นชอบหรืออนุมัติ แลว้แต่กรณี ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ

รูปแบบ ทั้งน้ี รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

ดว้ย) แลว้จะตอ้งน ามาจัดท าแผนการด าเนินงานใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนัท่ีประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจง้

แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี ตอ้ง

ด าเนินการในพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณน้ัน

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ตวัอย่างการจดัท าแผนการด าเนินงาน มีขัน้ตอนดงัน้ี 

ล ำดับ วนั เดือน ปี แนวทำงด ำเนินกำร ระเบียบ/หนังสือทีเ่กีย่วข้อง
1 15 กนัยายน 2565 ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ จัดท าหนังสือเสนอผู ้บริหาร

ทอ้งถ่ิน เพื่อแจง้อ าเภอ จงัหวดั หน่วยงานราชการต่าง ๆ ใน
พื้นท่ี หรือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ท่ี
ด าเนินการพฒันาทอ้งถ่ินจริงในพื้นท่ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อน าโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภณัฑ์
มาด าเนินการจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม
กรณีไม่อาจส่งโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึง
ครุภณัฑไ์ดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยก าหนดส่งใหภ้ายใน
วนัท่ี 30 กันยายน 2565 หากพ้นก าหนดน้ีไปก็สามารถ
จัดส่งเอกสารให้ได้แต่จะได้น าไปจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีเพิ่มเติมต่อไป

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
จดัท าแผนพฒันาฯขอ้ 11 ขอ้ 26 (1) และ 
ขอ้ 27 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0810.2/ว 4298 ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



ล ำดับ วนั เดือน ปี แนวทำงด ำเนินกำร ระเบียบ/หนังสือทีเ่กีย่วข้อง

2 15 กนัยายน 2565 ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ จัดท าหนังสือเสนอผูบ้ริหารท้องถ่ิน เพื่อ
ก าหนดให้ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
ตนเอง  น าแผนงาน/โครงการพฒันา /กิจกรรม/งานต่าง ๆ  รวมถึงครุภณัฑ์
ในการพัฒนาท้องถ่ินท่ีปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566ลงในแบบ    ผด.01/แบบ ผด.02 และแบบ ผด.02/1 
ให้ถูกตอ้งครบถว้น แลว้จดัส่งให้ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ 
ภายในวนัท่ี 20 กนัยายน 2565

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
จดัท าแผนพฒันาฯขอ้ 11 ขอ้ 26 (1) และ 
ขอ้ 27
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
0810.3/ว 6732 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2562 
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี  ม ท  0 8 1 0 . 3 / ว  6 2 4 7  ล ง วัน ท่ี  3 
พฤศจิกายน 2560
4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0810.2/ว 4298 ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548

3 22 กนัยายน 2565 ส านกั/กอง ท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนงาน/โครงการ
พฒันา/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภณัฑ์ท่ีจดัลงในแบบ ผด.01/แบบ 
ผด.02 และแบบ ผด.02/1 ว่าถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงใด และปรับปรุงใน
ส่วนท่ีไม่ครบถว้น ถูกตอ้งนั้น พร้อมแจง้ใหส้ านกั/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ  ไดรั้บ
ทราบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งตามท่ีไดด้ าเนินการไปนั้น ภายในวนัท่ี 25 
กนัยายน 2565 และหากส านกั/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ไม่ยืนยนัหรือแกไ้ขใด  ๆ
ถือวา่เห็นชอบในหลกัการตามท่ีส านกั/กอง ท่ีรับผดิชอบ ด าเนินการ

6กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ล าดบั วนั เดือน ปี แนวทางด าเนินการ ระเบียบ/หนังสือที่เกีย่วข้อง
4 27 กนัยายน 2565 ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ จัดท าหนังสือ

บันทึกข้อความและหนังสือเชิญประชุม 

น าเสนอประธานคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน เพื่ อประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันา

ท้องถ่ิน จัดท าร่ างแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวนัท่ี 2

ตุลาคม 2565

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท า

แผนพฒันาฯขอ้ 11 ขอ้ 26 (1) และ ขอ้ 27

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 

6732 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0810.3/ว 6247 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0810.3/ว 5797 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559

5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 

4298 ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ล ำดบั วนั เดือน ปี แนวทำงด ำเนินกำร ระเบียบ/หนังสือที่เกีย่วข้อง
5 3 ตุลาคม 2565 ส านกั/กอง ท่ีรับผิดชอบ จดัท าหนงัสือบนัทึก

ข้อความและหนังสือเชิญประชุม น าเสนอ
ประธานคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน เพ่ือ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือ
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566ในวนัท่ี 8 ตุลาคม 2565

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาฯขอ้ 10 (3) ขอ้ 26 (2) และ ขอ้ 27
2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732
ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 6247 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 5797 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559
5. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 4298
ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ล ำดบั วนั เดือน ปี แนวทำงด ำเนินกำร ระเบียบ/หนังสือที่เกีย่วข้อง

6 10 ตุลาคม 2565 ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ใหเ้กิดความเรียบร้อยของแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และน าเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ลงนามประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
จดัท าแผนพฒันาฯ ขอ้ 26 (2) และ ขอ้ 
27

7 12 ตุลาคม 2565 ส านัก /กอง  ท่ี รับผิดชอบ ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ท่ีท าการ/
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และท่ีอ่ืน ๆ ท่ี
เห็นว่าเหมาะสม  ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 และจะปลด
ประกาศในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 หรืออาจปิด
ประกาศให้ประชาชนได้ทราบตลอดไปจนส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การจดัท าแผนพฒันาฯ ขอ้ 26 (2) 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ล ำดบั วนั เดือน ปี แนวทำงด ำเนินกำร ระเบียบ/หนังสือที่เกีย่วข้อง
8 12-14 ตุลาคม 2565 ส านัก/กอง ท่ี รับผิดชอบ จัดท าหนังสือแจ้ง

หน่วยงานภายในไดแ้ก่ ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ได้
ทราบในการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และแจง้ให้อ าเภอ
จังหวดั หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี หรือ
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคก์ร
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ สภาทอ้งถ่ิน (รวมถึงแจง้
เป็นรายบุคคลของสมาชิกสภาท้องถ่ิน) พร้อม
รูปเล่มแผนการด าเนินงานท่ีประกาศใช้ให้ด้วย
อยา่งนอ้ย 1 เล่ม

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
จดัท าแผนพฒันาฯ ขอ้ 26 (2) และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบั ขอ้ 27 เม่ือไดรั้บขอ้มูลจาก
หน่วยงานภายนอกก็ควรตอ้งแจง้กลบัผล
ของการจัดท าแผนการด าเนินงานได้
ประกาศใชแ้ลว้ดว้ยเช่นกนั
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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1. ส านัก/กอง ท่ีรบัผิดชอบ หมายถึง ส านัก/กอง ท่ีมีหน้าท่ียกร่าง/จดัท า/รวบรวม

แผนการด าเนินงาน

3. กรณีการขอขยายเวลาการจดัท าแผนการด าเนินงานน้ันก็ควรจะตอ้งเสนอขั้นตอนใน

การจดัท าแผนการด าเนินงานท่ีขอขยายเวลาดว้ย และการขอขยายเวลาแมว้่าจะเป็น

อ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก็ตาม ไมค่วรขยายเวลาเกิน 30 วนั/ครั้ง

2. แนวทางด าเนินการสามารถปรบัเปล่ียนวธีิการได ้รวมไปถึงการก าหนดวนัต่าง ๆ แต่ทั้งน้ี

ตอ้งใหอ้ยูภ่ายในกรอบ 30 วนั และไมค่วรก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินใน

วนัสุดทา้ยของกรอบ 30 วนั (เวน้แตก่รณีมีเหตหุรอืสาเหตท่ีุจ  าเป็นจรงิ ๆ)

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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4. ประโยชนข์องแผนกำรด ำเนินงำน

4.1 สามารถด าเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายไดต้ามแผนงาน/โครงการพฒันา/กิจกรรม/งานต่าง ๆ 

รวมถึงครุภณัฑส์ าหรบัการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

4.2 สามารถด าเนินการบริหารงบประมาณรายจา่ยเป็นไปตามหว้งเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานได้

อยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลงั

4.3 ท าใหท้ราบวา่มีหน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจใดเขา้มาด าเนินการพฒันาจริงในพ้ืนท่ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงจะช่วยใหป้ระหยดังบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและไมเ่กิดความซ ้าซอ้นในการพฒันาพื้ นท่ี

4.4 น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นตามแผนพัฒนาท้องถ่ินและ

งบประมาณรายจา่ยตามท่ีไดก้ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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5. เคำ้โครงรำ่งแผนกำรด ำเนินงำน

ร่างแผนการด าเนินงานใหพิ้จารณาจดัหมวดหมู่ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์แผนงาน โครงการพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินซ่ึงน าไปจดัท างบประมาณรายจ่าย รวมถึงงบประมาณท่ีหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการจริงในพื้ นท่ี โดยมีเคา้โครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1) บทน า 

2) วตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน 

3) ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 

4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน

ส่วนที่ 2  บญัชีโครงกำร/กิจกรรม

1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและ

งบประมาณ  (แบบ ผด.02)

3) บญัชีจ านวนครุภณัฑส์ าหรบัท่ีไม่ไดด้ าเนินการ

ตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน (แบบ ผด.02/1)

แบบส ำหรบัใชใ้นแผนกำรด ำเนินงำน

1) แบบ ผด. 01 คือ บญัชีสรุปจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

2) แบบ ผด. 02 คือ บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

3) แบบ ผด. 02/1 คือ บญัชีจ านวนครุภณัฑส์ าหรบัท่ีไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน
กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



แบบ ผด.01

บญัชีสรุปจ  ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ....

(ช่ือ อปท.) ...........................................

5.1. แบบ ผด.01 

แบบ ผด.01 เป็นแบบบญัชีสรุปจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศำสตร์

แผนงำน

จ ำนวนโครงกำรที่

ด  ำเนินกำร

คิดเป็นรอ้ยละ

ของโครงกำรทั้งหมด

จ ำนวน

งบประมำณ

คิดเป็นรอ้ยละ

ของงบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลกั

1. ยุทธศาสตร.์..

1.1 แผนงาน...

1.2 แผนงาน...

ฯลฯ

รวม

2. ยุทธศาสตร.์..

2.1 แผนงาน...

2.2 แผนงาน...

ฯลฯ

รวม

รวม

รวมทั้งส้ิน

ตามหนังสือ

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6247

ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797

ลงวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 4298 ลงวนัท่ี 19 

ลง ธนัวาคม 2548

หมายเหต:ุ แบบ ผด.02/1 ไม่น ามารวมในแบบ ผด.01

14กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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5.2 แบบ ผด.02

แบบ ผด.02 เป็นแบบบญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02
บญัชีจ  ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ....

(ช่ือ อปท.) ...........................................

1. ยุทธศาสตร.์.......

1.1 แผนงาน......

ที่ โครงกำร รำยละเอียด

ของกิจกรรม

ที่เกิดข้ึนจำก

โครงกำร

งบ

ประมำณ

(บำท)

สถำน

ที่

ด  ำเนิน

กำร

หน่วย

งำนรบัผิด

ชอบหลกั

พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

รวม xxx xxx,xxx

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ที่ โครงกำร รำยละเอยีดของ
กจิกรรมที่
เกดิขึน้จำก
โครงกำร

งบ
ประมำณ

(บำท)

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร

หน่วย
งำนรับผดิ
ชอบหลกั

พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

รวม xxx xxx,xxx

1.2 แผนงาน......

ที่ โครงกำร รำยละเอยีดของ
กจิกรรมที่
เกดิขึน้จำก
โครงกำร

งบ
ประมำณ

(บำท)

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร

หน่วย
งำนรับผดิ
ชอบหลกั

พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

รวม xxx xxx,xxx

1.3 แผนงาน......

แบบ ผด.02

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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แบบ ผด.02

บญัชีจ  ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ....

(ช่ือ อปท.) ...........................................

2. ยุทธศาสตร.์.......

2.1 แผนงาน......

ที่ โครงกำร รำยละเอียด

ของกิจกรรม

ที่เกิดข้ึนจำก

โครงกำร

งบ

ประมำณ

(บำท)

สถำน

ที่

ด  ำเนิน

กำร

หน่วย

งำนรบัผิด

ชอบหลกั

พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

รวม xxx xxx,xxx

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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แบบ ผด.02

บญัชีจ  ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ....

(ช่ือ อปท.) ...........................................

3. ยุทธศาสตร.์.......

3.1 แผนงาน......

ที่ โครงกำร รำยละเอียด

ของกิจกรรม

ที่เกิดข้ึนจำก

โครงกำร

งบ

ประมำณ

(บำท)

สถำน

ที่

ด  ำเนิน

กำร

หน่วย

งำนรบัผิด

ชอบหลกั

พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

รวม xxx xxx,xxx

หมำยเหต:ุ แบบ ผด.02/1 ไม่น ำมำรวมในแบบ ผด.01

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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5.3 แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบญัชีจ านวนครุภณัฑส์ าหรบัท่ีไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน

แบบ ผด.02/1

บญัชีจ  ำนวนครุภณัฑส์  ำหรบัที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ....

(ช่ือ อปท.) ...........................................

1. ประเภทครุภณัฑ.์.......

1.1 แผนงาน......

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอยีด
ของครุภัณฑ์

งบ
ประมำณ

(บำท)

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร

หน่วย
งำนรับผดิ
ชอบหลกั

พ.ศ. .... พ.ศ. ....
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
2

รวม xxx xxx,xxx

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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แบบ ผด.02/1
2. ประเภทครุภณัฑ.์.......

2.1 แผนงาน......

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียด

ของครุภณัฑ์

งบ

ประมำณ

(บำท)

สถำน

ท่ี

ด ำเนิน

กำร

หน่วย

งำนรบัผิด

ชอบหลกั

พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

รวม xxx xxx,xxx

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียด

ของครุภณัฑ์

งบ

ประมำณ

(บำท)

สถำน

ที่

ด  ำเนิน

กำร

หน่วย

งำนรบัผิด

ชอบหลกั

พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

รวม xxx xxx,xxx

2.1 แผนงาน......

หมายเหตุ: แบบ ผด.02/1 ไม่น ามารวมในแบบ ผด.01

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



21

5.4 ค ำอธิบำยแบบ ผด.

5.4.1. แบบ ผด.01 มีค ำอธิบำยดงัน้ี

1) ช่องยุทธศำสตร/์แผนงำน

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใส่ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนแผนงานน้ัน ใหใ้ส่แผนงาน

ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ในการลงแผนงานน้ันควรลงตามล าดับของแผนงาน

โดยเร่ิมตน้จากแผนงานบริหารงานทัว่ไป ตามดว้ยแผนงานการรักษาความสงบภายใน ...ฯลฯ....จนสุดทา้ยเป็น

แผนงานงบกลาง กรณีแผนงานใดไม่มีตามยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ าหนดไวก็้ไม่ ตอ้งลง

แผนงาน สรุป คือ ไม่มีแผนงานใดก็ไม่ตอ้งลง แต่ถา้มีแผนงานใดก็ลงแผนงานใหถู้กตอ้งตามยุทธศาสตร ์ซ่ึงได้

ก าหนดไวแ้ลว้ในแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ.2566-2570 ประจ าปี พ.ศ. 2566

และตามงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในหน่ึงยุทธศาสตร ์อาจมีหลายแผนงานไดห้รืออาจมีเพียง 1-2 แผนงาน หรือ 1 แผนงาน ก็แลว้แต่ภารกิจและ

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน ๆ

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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2) จ  ำนวนโครงกำรที่ด  ำเนินกำร

คือ โครงการหรือกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/การใช้จ่ายเงินสะสม (หรือจ่ายขาดเงินสะสมที่เรามักเรียกเช่นนี้) การใช้เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งน้ี โครงการหรือกิจกรรมหรืองานต่าง ๆจะต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ด้วย เป็นจ านวนที่อยู่ในยุทธศาสตร์และแผนงาน โดย
ก าหนดให้ยุทธศาสตร์เป็นหลักของการค านวณในภาพรวม คือภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่เกดิขึ้นจากแผนงาน

3) คิดเป็นรอ้ยละของโครงกำรทั้งหมด

โครงการทั้งหมด “คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด” คือโครงการหรือ กิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ทั้งหมดที่

ปรากฏในยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคิดหรือค านวณในแผนงานที่ปรากฏตาม

ยุทธศาสตร์/แต่ละยุทธศาสตร์ 

วิธีกำรคิด น าจ านวนโครงการท่ีด าเนินการในแผนงานมาคูณ (x) ดว้ย 100 และหารดว้ยจ านวนรวมของโครงการทั้งหมด

ตามยุทธศาสตรน้ี์ (ทุกแผนงานท่ีมี) และใช่เท่ากบั (=) ก็จะไดร้อ้ยละของโครงการทั้งหมด ดงัตวัอยา่ง เช่น 3 x 100 หาร

ดว้ย 16=18.75 หรือ 7 x 100 หารดว้ย 16=43.75 เป็นตน้

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ตวัอยำ่ง

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

จ านวน

โครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นรอ้ยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3 18.75

1.2 แผนงานการศึกษา 7 43.75

1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ   6 37.50

รวม 16 100

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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4) จ  ำนวนงบประมำณ

คือ จ ำนวนงบประมำณของโครงกำรหรือกิจกรรมหรืองำนต่ำง ๆท่ีปรำกฏในยุทธศำสตร์ และแผนงำนท่ีอยู่ภำยใต้
ยทุธศำสตร์นั้น ๆ ซ่ึงปรำกฏหรือน ำมำจำกงบประมำณรำยจ่ำย จ ำนวนงบประมำณน้ี จะไดน้ ำไปค ำนวณหรือคิดเป็นร้อย
ละของงบประมำณทั้งหมดต่อไป

ตวัอยำ่ง

ยุทธศำสตร์

แผนงำน

จ ำนวนโครงกำร

ที่ด  ำเนินกำร

คิดเป็นรอ้ยละ

ของโครงกำรทั้งหมด

จ ำนวน

งบประมำณ

1. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ และวฒันธรรม

1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 3 18.75 346,000

1.2 แผนงานการศึกษา 7 43.75 5,091,000

1.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ   6 37.50 1,250,000

รวม 16 100 6,687,000

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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5) คิดเป็นรอ้ยละของงบประมำณทั้งหมด

คือ งบประมาณรายจ่ายท่ีไดต้ั้งไวแ้ละมีการประกาศใชต้ามวิธีการงบประมาณรายจ่ายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วน ามาคิดหรือค านวณเป็นร้อยละจากจ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการจริงในการพัฒนาทอ้งถ่ิน ซ่ึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ันไม่ไดมี้

รายการจ่ายเฉพาะการพัฒนาทอ้งถ่ินเท่าน้ัน แต่จะมีรายการจ่ายในเร่ืองของงบบุคลากร เป็น

รายจ่ายในลกัษณะเงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่าจา้งชัว่คราว ฯลฯ ในท่ีน้ียกตวัอยา่งองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินแหง่หน่ึงประกาศใชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

จ านวนเงินงบประมาณท่ีตั้งจา่ย 120,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยยีสิ่บลา้นบาทถว้น)

ยุทธศำสตร์

แผนงำน

จ  ำนวนโครงกำร

ท่ีด ำเนินกำร

คิดเป็นรอ้ยละ

ของโครงกำร

ทั้งหมด

จ ำนวน

งบประมำณ

คิดเป็นรอ้ยละของ

งบประมำณ

ทั้งหมด

1. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ และวฒันธรรม

1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 3 18.75 346,000 0.28

1.2 แผนงานการศึกษา 7 43.75 5,091,000 4.24

1.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ 6 37.50 1,250,000 1.04

รวม 16 100 6,687,000 5.56

ตวัอยำ่ง

วิธีการคิด น าจ  านวนงบประมาณในแต่

ละแผนงานท่ีปรากฏในยุทธศาสตร ์     

มาคูณ (x) ด้วย 100 และหารด้วย

จ านวนงบประมาณทั้งหมดท่ีไดต้ัง้ไว/้

ประกาศใช้ (ในท่ีน้ี 120,000,000 

บาท) และใช่เท่ากบั (=) ก็จะได ้“คิดเป็น

รอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด”  ดัง

ตวัอย่างน้ี เช่น 346,000 x 100 หาร

ดว้ย 120,000,000=0.28 หรือ 

5,091,000 x 100 หารดว้ย 

120,000,000=4.24 เป็นตน้

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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6) หน่วยงำนรบัผิดชอบหลกั

น ามาจากแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ซ่ึงจะปรากฏในส่วน

ท่ี 3 การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงปรากฏใน 3.1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถ่ินและแผนงาน และ 3.2 บญัชี

โครงการพฒันาทอ้งถ่ิน และหรือน ามาจากการจ าแนกงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

7) รวม

เป็นการรวมแต่ละแผนงานหรือรวมแผนงานทั้งหมดเพื่อเป็น 1 ยุทธศาสตร์หรือในยุทธศาสตร์น้ัน ๆ โดยรวมจ านวน

โครงการท่ีด าเนินการทุกแผนงานเป็นจ านวนตวัเลข

เป็นการรวมรอ้ยละ “คิดเป็นรอ้ยละของโครงการทั้งหมด” ทั้งหมดในแผนงานทั้งหมดในยุทธศาสตรห์รือแต่ละยุทธศาสตร ์

เป็นรอ้ยละ 100 จะมีก่ีโครงการ/แผนงาน/งานต่าง  ๆก็จะรวมไดเ้ป็นรอ้ยละ 100 เสมอ

เป็นการรวม “จ านวนงบประมาณ” ทั้งหมดทุกแผนงานในยุทธศาสตรห์รือแต่ละยุทธศาสตร ์เป็นจ านวนเงินงบประมาณ

ทั้งหมด

เป็นการรวมรอ้ยละ “คิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด” ทั้งหมดในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัอยา่งน้ีทั้งหมดคือ 120,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยยีสิ่บลา้นบาท)

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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8) รวมทั้งส้ิน

ในยุทธศาสตร์หน่ึง ๆ เม่ือสิ้นสุดแผนงานแล้ว จะมีทั้งหมดกี่แผนงานกต็ามใน 1 ยุทธศาสตร์ จะมีการรวม ซ่ึงเรา

เรียกว่า “รวมแผนงานในยุทธศาสตร์” เป็นรายยุทธศาสตร์ไป

ในแผ่นสดุท้ายของ แบบ ผด.01 เม่ือรวมแต่ละแผนงานในยุทธศาสตร์แล้ว จะต้องมี “รวมทั้งสิ้น” กล่าวคือ

1) รวมจ านวนโครงการ “โครงการท่ีด าเนินการ” เป็นการรวมโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดท่ี

ปรากฏในยุทธศาสตร/์แผนงาน เป็นยอดรวมทั้งหมด

2) รวมจ านวนรอ้ยละของโครงการทั้งหมด “คิดเป็นรอ้ยละของโครงการทั้งหมด” เป็นการคิดค านวณโครงการ/กิจกรรม/

งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดท่ีปรากฏในยุทธศาสตร์/แผนงาน เป็นยอดรวมทั้งหมด ซ่ึงมาจาก “จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ”

3) รวมจ านวนงบประมาณ “จ านวนงบประมาณ” เป็นการรวมโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดท่ี

ปรากฏในยุทธศาสตร/์แผนงาน เป็นยอดรวมทั้งหมด

4) รวมจ านวนรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด “คิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด”  เป็นการคิดค านวณจากฐานการ

ตั้งงบประมารรายจ่ายในคราวน้ันท่ีเป็นยอดจ านวนเต็มหรือยอดสูงสุด เป็นฐานในการค านวณคิดเป็นรอ้ยละจากยุทธศาสตร์/

แผนงาน/โครงการ/กิจการรม/งานต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจริง ไม่ใช่ยอดงบประมาณจาก “จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ” เชน่ เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่ายไว ้120,000,000 บาท “คิดเป็นรอ้ย

ละของงบประมาณทั้งหมด” ก็คือยอด 120,000,000 บาท

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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5.4 ค ำอธิบำยแบบ ผด.

5.4.2. แบบ ผด.02 มีค ำอธิบำยดงัน้ี

1) ใหล้งรายการยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตามดว้ยแผนงาน จะมียุทธศาสตรม์ากน้ อย

เพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งน้ัน ๆ เป็นผูก้ าหนด ส่วนแผนงาน ตอ้งก าหนดใหส้อดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรท่ี์ไดก้ าหนดไว้

2) โครงการ อาจเป็นโครงการ/กิจจกรม/งานต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีปรากฏในงบประมาณ

รายจ่าย ซ่ึงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวน ามาจากแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีตอ้งด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะ

หรือกิจกรรมสาธารณะ

3) รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการด าเนินการ ลักษณะการ

ด าเนินการ กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ ฯลฯ ท่ีอธิบายเป็นรูปธรรมเขา้ใจไดอ้ย่างง่ายว่าจะท าห รือจะด าเนินการ

อะไร อย่างไร อธิบายคุณลกัษณะ เช่น กวา้ง ยาว สูง ต า่ หรือกลุ่ม จ านวนหน่วย จ านวนคน เป็นต้น แต่ไม่ใช่

การอธิบายการจดัซ้ือจดัจา้ง

4) งบประมาณ (บาท) น ามาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตั้งไวใ้นวิธีการ

งบประมาณรายจา่ยและไดมี้การประกาศใชแ้ลว้

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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5) สถานท่ีด าเนินการ แสดงใหเ้ห็นว่าโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ ด าเนินการจริงท่ีใด พื้ นท่ีใด หมู่ใด ซอยใด 

ถนนใด หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ส านักงานหรือท่ีท าการใด สถานท่ีด าเนินการไม่ใช่สถานท่ีจดัท าฎีกาเบิก

เงินงบประมาณ ไม่ใช่สถานท่ีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

6) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือส านัก/กองต่าง ๆ ท่ีปรากฏในวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายหรือท่ีปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานภายนอก (เช่น หน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์าร

มหาชน ฯลฯ)

7) พ.ศ. .... จะมีช่องแสดง พ.ศ. .... 2 ช่องเสมอ เพราะใช ้พ.ศ. ตามปีงบประมาณ เช่น ในเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน/

ธนัวาคม จะเป็น พ.ศ. หน่ึง และในเดือนมกราคม-กนัยายน จะเป็น พ.ศ. หน่ึง แต่ทั้งหมดเป็นปีงบประมาณเดียวกัน เช่น 

พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน/ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม-กนัยายน ทั้งหมดจะเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 เป็นตน้

8) รวม จะเป็นการรวมจ านวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ (แผนงานแต่ละแผนงานจะอยู่ใน

ยุทธศาสตร)์ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งอาจจะรวมจ านวนโครงการ และงบประมาณเป็นรายการตามแผนงานหรือแต่

ละแผนงานแลว้น ามารวมทั้งหมดในยุทธศาสตรน้ั์น ๆ ก็สามารถจะกระท าได ้ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นความละเอียดของการจดัท า

แผนการด าเนินงาน จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือใชจ้่ายงบประมาณและการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ตวัอยำ่ง แบบ ผด.02/1

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

บญัชีจ  ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ  ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำล.....

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จำกโครงกำร

งบ

ประมำณ

(บำท)

สถำนที่

ด  ำเนินกำร

หน่วย

งำนรบัผิด

ชอบหลกั

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ

อาหารกลาง

วนัเสริม

ไอโอดีน

ค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินโครงการโดย

การจดัหาอาหาร

กลางวนัของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กต าบล

....จ านวน 200 คน 45 

วนั ในอตัราคนละ 20 

บาท/วนั

400,000 ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก 

ต าบล....

หมู่ท่ี 2

กองการ

ศึกษา

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



31

5.4 ค ำอธิบำยแบบ ผด.

5.4.3. แบบ ผด.02/1 มีค ำอธิบำยดงัน้ี

1) ใหล้งรายการประเภทครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตามดว้ยแผนงาน จะมีประเภทครุภัณฑ์มากน้ อย

เพียงใดก็ขึ้ นอยู่กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งน้ัน ๆ เป็นผูก้ าหนด ส่วนแผนงาน ตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบัประเภท

ครุภณัฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

2) ครุภณัฑ ์อาจเป็นครุภณัฑต่์าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ซ่ึงงบประมาณรายจ่าย

ดังกล่าวน ามาจากแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีตอ้งด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประเภทค รุภัณฑ์/

ครุภณัฑ ์เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564

3) รายละเอียดของครุภัณฑ์ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียด หรือคุณลักษณะ ขนาด จ านวน การท างานของครุภัณฑ์ ฯลฯ 

จ านวนหน่วย คุณลกัษณะอ่ืน ๆ หรือสภาพการใชง้าน เป็นตน้ แต่ไม่ใช่การอธิบายการจดัซ้ือจดัจา้ง

4) งบประมาณ (บาท) น ามาจากงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตั้งไวใ้นวิธีการงบประมาณรายจ่าย

และไดมี้การประกาศใชแ้ลว้

5) สถานท่ีด าเนินการ แสดงใหเ้ห็นวา่ครุภณัฑน้ั์น จะน าไปด าเนินการจริงท่ีใด พ้ืนท่ีใด หมู่ใด ซอยใด ถนนใด หมู่บา้น ต าบล 

อ าเภอ จงัหวดั ส านักงานหรือท่ีท าการใด สถานท่ีด าเนินการไม่ใช่สถานท่ีจดัท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ไม่ใช่สถานท่ี

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



6) หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั คือส านกั/กองต่าง ๆ ท่ีปรากฏในวิธีการจดัท างบประมาณรายจ่ายหรือท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรอืหน่วยงานภายนอก (เช่น หน่วยงานราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ารมหาชน ฯลฯ)
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7) พ.ศ. .... จะมีช่องแสดง พ.ศ. .... 2 ช่องเสมอ เพราะใช ้พ.ศ. ตามปีงบประมาณ เช่น ในเดือนตลุาคม/พฤศจิกายน/ธันวาคม จะเป็น
พ.ศ. หนึ่ง และในเดือนมกราคม-กันยายน จะเป็น พ.ศ. หนึ่ง แต่ทั้งหมดเป็นปีงบประมาณเดียวกัน เช่น พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม/
พฤศจิกายน/ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม-กนัยายน ทัง้หมดจะเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นตน้

8) รวม จะเป็นการรวมจ านวนครุภัณฑแ์ละงบประมาณทัง้หมดในแต่ละประเภทครุภณัฑ ์ (แผนงานแต่ละแผนงานจะอยู่ในประเภท
ครุภณัฑ)์ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งอาจจะรวมจ านวนครุภณัฑแ์ละงบประมาณเป็นรายการตามแผนงานหรือแต่ละแผนงาน
แล้วน ามารวมทั้งหมดในประเภทครุภัณฑ์นั้น ๆ ก็สามารถจะกระท าได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นความละเอียดของการจัดท า แผนการ
ด าเนินงาน จะเป็นประโยชนใ์นการวางแผนเพ่ือใชจ้่ายงบประมาณและการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



ตวัอยำ่ง
บญัชีจ านวนครุภณัฑส์ าหรบัทีไ่ม่ไดด้ าเนนิการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาล.....

แบบ ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑก์ารศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภณัฑ์ รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

งบ

ประมาณ

(บาท)

สถาน

ท่ี

ด าเนิน

การ

หน่วย

งานรบัผิด

ชอบหลกั

พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 หุ่นจ าลอง

ฝึกปฏบิตัิ

การช่วย

ชีวิตขั้นสงู

ขนาด

เตม็ตวั

จ านวน 1 

ตวั

แบบผู้ใหญ่

1. สามารถฝึกปฏบิตัิ

การช่วยฟ้ืนคนืชีพ

ควบคุมการท างานด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์

2. สามารถฝึก

ปฏบิตักิารอภิบาล

ทางเดนิหายใจ โดยมี

ลักษณะทางกายวิภาค

ของระบบทางเดนิหายใจ

ฯลฯ

524,000 โรงเรียน…

หมู่ที่ 5

กองการ

ศึกษา
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อธิบาย: การใชส้ญัลกัษณ ์              หรือลกูศรหวั-ทา้ย ในแบบ ผด.02 และ แบบ ผด.02/1 เป็น

การก าหนดหว้งเวลาทีจ่ะด าเนินการจริงในปีงบประมาณนัน้ หรือจะใชส้ญัลกัษณอื์่น ๆ กไ็ด ้แต่ตอ้ง

แสดงใหเ้ห็นว่าจะด าเนินการจริงในหว้งเวลาใด (เดือนใด) ไม่ใช่ระยะเวลา/หว้งเวลาตลอดทัง้

ปีงบประมาณ (คือเลือกอย่างไร ก็ได ้อันน้ีไม่ใช่) เวน้แต่การด าเนินการจริงนัน้จะตอ้งด าเนินการ

ตลอดปีงบประมาณจริง เช่น การจา่ยเบ้ียยงัชีพใหผู้ส้งูอาย ุเป็นตน้

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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6. ระเบยีบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกฎหมาย

การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี

6.1 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัที ่3)  
พ.ศ. 2561 ได้วำงแนวปฏบิัติกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดงันี้

ขอ้ 4 ในระเบียบนี้  “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด

แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น

“การแกไ้ข” หมายความวา่ การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

หรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้ว ัตถุประสงค์และ

สาระส าคญัเดิมเปลีย่นแปลงไป

ขอ้ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจ

ของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เหน็ชอบแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่

ผู้บริหารท้องถิ่นเหน็ชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น

อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ขอ้ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (3) 

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนนิงาน

ขอ้ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น มีหนา้ที่จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นก าหนด จดัท าร่างแผนการด าเนนิงานขอ้ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบ

นี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้ว

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิด

ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 

เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้

อย่างน้อยสามสบิวัน

ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจ า ปี  งบประมาณรายจ่ายเ พ่ิมเติม 

งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ

โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการใน

พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข

แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



6.2 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ไดว้างแนวปฏิบติัการจดัท าแผนการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไวด้งันี้
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(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท

0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เร่ือง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดว่า 4. 

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น

(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 

พฤศจิกายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดว่า 1. การจัดท า

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่าน้ัน โดยให้จัดท า

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เร่ือง  แนวทางการด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดว่า 4. การจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับ

ครุภัณฑท์ี่ไม่ได้จัดท าเป็นเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.02/1 ทั้งนี้  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใดยังมิได้ด าเนินการจัดท าแบบ ผด.02/1 ให้ด าเนินการภายในสามสบิวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากหนังสอืนี้

ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเทา่นั้น

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 

5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ

จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า 6. 

แบบส าหรับแผนการด าเนินงาน แบบ ผด.01 ซ่ึงเป็นแบบ บัญชี

จ านวนโครงการและงบประมาณ “แนวทางการพัฒนา” ให้

เปล่ียนเป็น “แผนงาน” แผนงานให้ลงแผนงานตามรูปแบบและ

รายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสขุ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น

(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 

0810.2/ว 4298 ลงวันที่  19 ธันวาคม 

2548 เ ร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่ น พ .ศ .  2548 ได้

ก าหนด แนวทางปฏิบัติ ในการจัดท า

แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

37กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



6.3 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชน

เข้าตรวจดูได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่คณะกรรมการก าหนด

(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเหน็แย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจาณาวินิจฉัยดังกล่าว

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ

(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกบัวิธปีฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสทิธหิน้าที่ของเอกชน

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างองิถงึตามมาตรา 7 วรรคสอง

(6) สญัญาสมัปทาน สญัญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสญัญาร่วมทุนกบัเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงาน

ข้อเทจ็จริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหน่ึง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือ

ตัดทอนหรือท าโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนน้ัน

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสยีเกี่ยวข้องหรือไม่กต็าม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตาวรรค

หน่ึงได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการน้ันกไ็ด้ ในการน้ีให้ค านึงถึงการ

ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งน้ี เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

คนต่างด้าวจะมีสทิธติามมาตราน้ีเพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง

38กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



6.4 กฎหมายจดัตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใชส้ าหรบัการประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
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6.1 พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537

มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ 

ในการน้ีจะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเกบ็และก าหนด

โทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยกไ็ด้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหน่ึง

พันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

วรรคสาม เมือ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

และนายอ าเภอใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติั

องค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล ้ว 

ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชือ่และ

ประกาศเป็นขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลต่อไป

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



6.2 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2549

มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศ

บัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง

นายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาล

นคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

วรรคสาม ในกรณีทีผู่ว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญติัตามวรรคหนึง่ 

ใหส้ง่นายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติัต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่

เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้

สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้า

สภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้

นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืน

จากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า

สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัติน้ันเป็นอนัตกไป

มาตรา 63 นอกจากทีไ่ดมี้

กฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอย่าง

อื่น  เทศบัญญัตินั ้น ให้ใช ้

บงัคบัได ้เมือ่ประกาศไวโ้ดย

เปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาล

แลว้เจ็ดวนั เวน้แต่ในกรณี

ฉุกเฉิน ถา้มีความระบุไวใ้น

เทศบญัญติันัน้วา่ใหใ้ชบ้งัคบั

ทนัที กใ็หใ้ชบ้งัคบัในวนัทีไ่ด ้

ประกาศนัน้

40กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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6.3 พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540

มาตรา 53 ภายในเจด็วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเหน็ชอบด้วยกบัร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัติน้ันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

วรรคสาม ในกรณีทีผู่ว่้าราชการจังหวัดเห็นชอบดว้ยกับร่างขอ้บัญญัติตามวรรคหนึง่ ใหส่้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลง

นามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหม่ ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ เดิมด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ง

ร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้า

สภาองค์รบริหารส่วนจังหวัดไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติหรือยืนยันร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง

น้อยกว่าสองในสาม ให้ร่างข้อบัญญัติน้ันตกไป

มาตรา 56 ข้อบัญญัติให้ใช้บังคับได้ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกบัข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดนั้น

วรรคสอง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปิดประกาศข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ท  าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดย

เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ตวัอย่างการจดัท าแผนการด าเนนิงานของเทศบาล.....

(ตราสญัลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แผนการด าเนนิงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาล................

ส านัก/กอง..................................(ที่รับผิดชอบ)

เทศบาล....................

อ าเภอ............... จังหวัด...............

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ค าน า

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเทศบาล..............ไดพ้ิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และนายกเทศมนตร.ี............................ไดป้ระกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาล..........เป็นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน 
โครงการพฒันา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภณัฑส์  าหรบัการพฒันาท่ีด าเนินการจรงิทัง้หมดในพืน้ท่ีของเทศบาล ............ซึ่งจะช่วยให้
มีความชดัเจนในการปฏิบตัิมากขึน้ และเป็นเครื่องมือส าคญัใหผู้บ้รหิารเทศบาล ........................ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเทศบาล
............ใหเ้ป็นตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินและงบประมาณรายจ่ายตามท่ีไดก้ าหนดไว้

ดงันัน้ ส  านกั กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล............จึงตอ้งน าแผนการด าเนินงานไปบริหารจดัการงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหว้งเวลาท่ีก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสมและเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนและกฎหมาย 
ระเบียบท่ีก าหนดไว ้รวมถึงอ าเภอ จงัหวดั หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพืน้ท่ี หรอืราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รฐัวิสาหกิจ ท่ีด  าเนินการ
พฒันาทอ้งถ่ินจรงิในพืน้ท่ีเทศบาล...........ไดน้  าไปปฏิบตัิและประสานโครงการใหส้อดคลอ้งกับการพฒันาทอ้งถ่ินเขตพืน้ท่ีเทศบาล.....
ใหบ้รรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานนี้

เทศบาล................
อ าเภอ............. จงัหวดั............

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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สารบญั

หน้า

ส่วนที่ 1 บทน า

1. บทน า 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน

ส่วนที ่2 บญัชีโครงการ/กิจกรรม

1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.02)

3. บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)

ภาคผนวก

1. ประกาศ เร่ือง ใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ประกาศ เร่ือง  ใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน น าไปปรบั

ใช/้สามารถเขียนสารบญัใหล้ะเอียดกว่า

น้ีกไ็ด ้ เพือ่ง่ายต่อการการปฏิบติั)

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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(ตวัอย่าง)

ส่วนที ่2  บญัชีโครงการ/กิจกรรม

1. บญัชีสรุปจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แบบ ผด.01บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาล.......

ยุทธศำสตร์
แผนงำน

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

จ ำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผดิชอบหลกั

1. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ
ศาสนา และวฒันธรรม
1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  

และนนัทนาการ   

3
7
6

18.75
43.75
37.50

346,000
5,091,000
1,250,000

0.27
4.23
1.03

-ส านกัปลดัเทศบาล
-กองการศึกษา
-กองการศึกษา

รวม 16 100 6,687,000 5.53

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ยุทธศำสตร์
แผนงำน

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

คดิเป็นร้อยละ
ของโครงกำร
ทั้งหมด

จ ำนวน
งบประมำณ

คดิเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผดิชอบหลกั

6. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ
6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน

6.3 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ

2
3

4

22.23
33.33

44.44

112,000
170,000

4,130,000

0.08
0.14

3.43

-กองช่าง
-กองการศึกษา
-กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม
-กองช่าง

รวม 9 100 4,412,200 3.65
รวมทั้งส้ิน 62 100 31,010,600 25.84

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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1. ประมาณการรายจ่าย ตามประกาศงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จ านวนงบประมาณ 120 ลา้นบาท (ร้อยละ 100)

2. โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ เพื่อจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
ท่ีปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 จ านวน 62 โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ
จ านวนงบประมาณ 31,010,600 บาท หรือคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 25.84
3. ครุภณัฑเ์พื่อจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ท่ีปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2566-2570 จ านวน 28 รายการ จ านวนงบประมาณ 11,317,620 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด 9.43
4. โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ เพื่อจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ (ตาม 2.) และ
ครุภณัฑเ์พื่อจดัท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ (ตาม 3.) เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นจ านวน
เงินงบประมาณทั้งส้ิน 42,328,220บาท หรือคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 35.

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ส่วนที ่2  บัญชีโครงการ/กจิกรรม
2. บัญชีโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ  

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาล.....

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงกำร รำยละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัด
ง า น วั น แ ม่
แ ห่ งช า ติ  1 2 
สิ ง ห า  ม ห า
ราชินี

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ด าเนินการ  เป็นค่าวสัดุ 
อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง  ๆ   ธ ง
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ป ร ะ จ า
พระองคฯ์ รายจ่าย    อ่ืน 
ๆ  ท่ี เ ก่ียวข้องในการ
ด าเนินโครงการ จ านวน
ธงสญัลกัษณ์ฯ 500 ผนื

40,000 ส านกังาน
เทศบาล...
หมู่ท่ี 2

ส านกั
ปลดัเทศบาล

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



ส่วนที ่2  บัญชีโครงการ/กจิกรรม
3. บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิน่ 

แบบ ผด.02/1บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาล.....1. ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอยีดของ
ครุภัณฑ์

งบประมำ
ณ

(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค

.
ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอา
กาศแบบแยก
ส่วน 
จ านวน 1 
เคร่ือง

แบบตั้งพ้ืนหรือแขวน
1. ขนาดท่ีก าหนดเป็น
ขนาดไม่ต ่ากวา่ 24,000 
บีทียู
2. ราคาท่ีก าหนดเป็น
ราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง
3. มีความหน่วงเวลา
ก า ร ท า ง า น ข อ ง
คอมเพรสเซอร์

ฯลฯ

32,400 ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็...
หมู่ท่ี 2

กอง
การศึกษา

49กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอยีดของ
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เคร่ือง
ตรวจวดั
โลหะใตดิ้น
จ านวน 1 
เคร่ือง

1. ความลึกในการ
คน้หาวตัถุโลหะ
ใตดิ้นไม่นอ้ยกวา่ 
1.50 เมตร
2. สามารถใชหู้
ฟังในการเตือน
เม่ือพบวตัถุ
โลหะ
3. มีหนา้จอ
แสดงผล

ฯลฯ

19,500 ส านกั
งานเทศบาล

...
หมู่ท่ี 2

กองช่าง

รวม 3 รายการ 74,600
รวมทั้งหมด 28 

รำยกำร
11,317,620

50

10. ประเภทครุภณัฑส์ ารวจ
10.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แบบ ผด.02/1

หมายเหตุ: แบบ 02/1 ไม่น าไปรวมในแบบ ผด.01

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



อธิบำยเพิม่เตมิ
1. ตามแบบตวัอยา่งน้ี เป็นแนวทางการจดัท าแผนการด าเนินงานซ่ึงใชต้วัอยา่งจากเทศบาล....แห่งหน่ึง ซ่ึงในขอ้เทจ็จริงเทศบาล
....แห่งหน่ึงน้ี อาจไม่ด าเนินการอยา่งน้ีก็ได ้และค าท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ และรายการต่าง ๆ มาจากเทศบาล....แห่งหน่ึงน้ี และ
ปรับเปล่ียนใหถู้กตอ้ง เหมาะสมมากข้ึน
2. ส าหรับช่องโครงการ เป็นตวัอย่างของเทศบาล.....แห่งหน่ึง น้ี อาจมีความไม่สมบูรณ์ แต่ผูเ้ขียนไดเ้ปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
ขอ้ความแลว้บา้ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด (เน่ืองจากเง่ือนไขเวลาจ ากดั/และขอ้มูลท่ีมีอยูน่อ้ย) หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าไปใช้
หรือไปเขียน ไม่จ าเป็นตอ้งใชร้ายการท่ีปรากฏในโครงการน้ี ตามตวัอยา่งน้ีเสมอไป แต่ตวัอยา่งตามแบบท่ีก าหนดไวน้ี้เป็นไป
ตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี ผูเ้ขียนไดล้งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ตามขอ้มูลท่ีไดม้าจากตวัอยา่งน้ี สถานท่ี
ด าเนินการ ตอ้งลงจุดบริการ จุดท่ีจะติดตั้ง จุดท่ีด าเนินการจริงและชดัเจน
3. ในช่องของการลงสถานท่ีด าเนินการนั้น ตอ้งลงเป้าหมายท่ีจะด าเนินการใหช้ดัเจน เช่น ด าเนินการ ณ ท่ีใด จุดไหน บริเวณใด
4. ในช่องของการลงสถานท่ีด าเนินการนั้น ตอ้งลงเป้าหมายท่ีจะด าเนินการให้ชดัเจน เช่น จ านวนคน จ านวนกลุ่ม จ านวน
ส่ิงของ หรือจ านวนส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการ โดยใชต้วัเลขลงในรายการน้ี
5. แผนการด าเนินงาน ไม่ใช่แผนการจดัซ้ือจดัจา้งหรือไม่ใช่การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง แต่เป็นแผนท่ีแสดงให้เห็นถึงแผนท่ีจะ
น าไปสู่การปฏิบติัจริงในการพฒันาทอ้งถ่ินซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม ตามสถานการณ์จริงของทอ้งถ่ินนั้น ๆ
แสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ
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กำรปรับเปลีย่นแบบเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินงำนตำมวธีิกำรงบประมำณ
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....

เทศบาล.....

ที่ โครงกำร รำยละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงกำร รำยละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด าเนินการไม่แลว้เสรจ็/ต่อเน่ืองมา

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



ขอ้ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ขอ้ 4 “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณท่ีสภาทอ้งถ่ินให้ความเห็นชอบและผูว้่าราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอให้
ความเห็นชอบหรืออนุมติั แลว้แต่กรณี ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ ทั้งน้ี รวมทั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและการโอนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณดว้ย

ขอ้ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน
ขอ้ 28 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ขอ้ 29 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทาให้ลกัษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน
ขอ้ 30 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีไดก้นัเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไวแ้ลว้ จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากผูมี้อ  านาจใหก้นัเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ขอ้ 31 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีไดก่้อหน้ีผูกพนัไวแ้ลว้หากมิไดเ้พ่ิมวงเงินให้เป็นอ านาจอนุมติัของ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวธีิกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2563
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ขอ้ 32 ภายใตบ้ ังค ับขอ้ 38 การโอนเงิน

ง บป ร ะ ม าณร า ย จ่า ย  ห รื อ ก า ร แ ก ้ไ ข

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับและ

งบประมาณรายจา่ย เม่ือไดร้ับอนุมติัจากผูมี้

อ  านาจแลว้ใหป้ระกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให ้

ประชาชนทราบ แลว้แจง้การประกาศใหผู้ว้ ่า

ราชการจังหวดัเพ่ือทราบ ภายในสิบหา้ว ัน 

ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหแ้จง้แก่

นายอ าเภอ

ขอ้ 38 ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จดัส่งส าเนา

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ

รายจา่ยเพ่ิมเติมท่ีไดร้ับความเห็นชอบหรืออนุมติัให ้

ประกาศใชแ้ลว้ไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั ส าหรับ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหส้่งนายอ าเภอ เพ่ือ

ทราบ ภายในระยะเวลาไมเ่กินสิบหา้วนั นับแต่วนั

ส้ินสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบ ณ ส านักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินและ

ใหเ้ผยแพร่ทางเว็บไซตข์ององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินดว้ย

จบ
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