
 

 

 
 

แแผนการดําเนินงานผนการดําเนินงาน  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  

  

  
  

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

 

99  ม.2  ถ.ศาลายา - นครชัยศรี  ต.มหาสวัสด์ิ  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170  โทร. 034 - 990260-1 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 

----------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ           
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔8 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25 61 หมวด  5 ขอ 27 
แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจหนาท่ี
ของผูบริหารทองถ่ิน 
 

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 
1/2563 ใหประชาชนไดทราบโดยท่ัวกัน โดยไดเผยแพรใหทราบท่ัวกันทางเว็บไซต  www.mahasawat.go.th 
และท่ีศูนยบริการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ในวันเวลาราชการ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 
                 (  นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร )   
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
  



คํานําคํานํา  
  

 
 

   

แผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จัดทําข้ึน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 

แผนการดําเนินงาน  จึงเปนเอกสารท่ีรวบรวม รายละเอียดของ แผนงาน /โครงการ พัฒนาและ
กิจกรรม การพัฒนา ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2563        
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  โดยจําแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีกําหนดไว เพ่ือใหทราบกิจกรรมการพัฒนาท่ีแสดงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณท่ีชัดเจน 
ตลอดจนกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน  ตามภารกิจใหแลวเสร็จในรอบปงบประมาณ  เพ่ือใหสามารถแกไข
ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยาง
แทจริง 

ดังนั้น  แผนการดําเนินงาน  จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน        
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือ     
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดวย  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563  ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  จะเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีตอไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
       องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 

 
 

 

 

 

 

 
         
 
       



สารบัญ 
    
             
 

 

สวนที่  1   บทนํา  
1) บทนํา         1 

  2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน      ๑ 
  3) ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      ๑ 
  4) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน       2 
 

สวนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม        4 
  1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.0๑)     5
  2) บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด.0๒)    7 
         ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม                              
           
 



สวนที่สวนที่  11  
บทนํา บทนํา 

 
 
 

 
 
กระทรวงมหาดไทย  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําแผนยุทธศาสตร         

การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และแผนดําเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 254๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงแผนการ
ดําเนินงานท่ีจัดทําข้ึนมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน  / โครงการพัฒนาและกิจกรรม            
ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซํ้าซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานราชการ     
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการทํางานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง    
ยังเปนเครื่องมือในการติดตาม การดําเนินงานและประเมินผล   

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
ดําเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์         
แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  (Action Plan) ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  พิจารณาราง
แผนการดําเนินงานฯ  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 ตอไป  
  

วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการดําเนินการจริงท้ังหมด    

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ใหสอดคลองกับ     

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  ลดความซํ้าซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการ   

การทํางานรวมกันกับสวนราชการตางๆ 
4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ขอ 26 ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
จัดทําแผนการดําเนินงาน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไดจัดทําแผนดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  แลวจัดทํารางแผน  
การดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  

 
 



2 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงานตอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

หนวยงานอ่ืน 

  
2. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  พิจารณารางแผนการดําเนินงานแลว

เสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหความเห็นชอบ  แลวใหประกาศใชเปนแผนการดําเนินงาน  
โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ  เพ่ือใหประชาชนใ นทองถ่ินทราบ   
โดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายใน สามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากงานสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1. ทําใหการดําเนินงานขององคกร  บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว  และเกิดความชัดเจน

ในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตางๆ           
มากําหนดเปนจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ใหเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงท่ีดําเนินอยู 

 2. เปนการลดความซํ้าซอนของงาน  เพราะการวางแผนทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมขององคกร     
ท่ีชัดเจน  และเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกร  ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน     
มากยิ่งข้ึน เปนการจําแนกงานไมใหเกิดความซํ้าซอน 

 3. เปนเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  ควบคุมการดําเนินงาน  ใหเปนไปอยางเหมาะสม      
มีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล 
 

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิได  ดังนี้จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิได  ดังนี้  
 
              
คณะกรรมการสนับสนุน                      
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
                     
คณะกรรมการสนับสนุน         
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
 
คณะกรรมการสนับสนุน   
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
  
    
 
 
    ผูบริหารทองถิ่น            
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ข้ันตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมขอมูล โครงการ /กิจกรรม           
ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ /กิจกรรมขององคกร    
ปกครองสวนทองถ่ินแหงนั้นเอง และโครงการ /กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี           
โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนท่ีและตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนา  
จังหวัด/อําเภอหรือก่ิงอําเภอ แบบบูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี  2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา        
จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 
 สวนท่ี  1  บทนํา 
 สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี  3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือประกาศใชแผน  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่องแผนการดําเนินงาน  (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ) ประจําป เพ่ือปดประกาศ
โดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 

แผนการดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายใน สามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากงานสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินสําหรับ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 ขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ ไดดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เก็บรวบรวมแผนงาน  
โครงการ กิจกรรมท้ังหมดจากองคการบริหารสวนตําบล   หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีเก่ียวของ ท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  ซ่ึงเปนเอกสารท่ีระบุถึงแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมท้ังหมด  ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 ตามเคาโครงแผนการดําเนินงาน 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  นํารางแผนการดําเนินงาน
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล (ระเบียบฯ ขอ 26 (1)) 
 4. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชเปนแผนการดําเนินงาน โดยปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน (ระเบียบฯ ขอ 26 (2)) 













ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานสังคม
3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา อุดหนุนงบประมาณ ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ ๓๕,๐๐๐ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการปกครอง

ภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง พุทธมณฑล เพื่อดําเนินการตามโครงการฝกอบรม พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล

สวนทองถิ่น อําเภอพุทธมณฑล ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตําบล/

จังหวัดนครปฐม องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 แหงๆ

ละ 50 คน รวม 200 คน และจิตอาสาอําเภอ

พุทธมณฑล จํานวน 20 คน
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แบบ ผด. 02





โครงการ งบประมาณ

1 ๓๕,๐๐๐

หนา 8 1 35,000
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