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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
เรื่อง  ใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ฉบับท่ี 2/2562) 
---------------------------------------------- 

      อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27  จึง
ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2/2562)  เป็นแผนการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
ต่อไป 
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   

ประกาศ ณ วันท่ี  8  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 

สันติ  พันธวาที 
(นายสันติ  พันธวาที) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2/2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เนื่องจากได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังในปีงบประมาณนั้น  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ซึ่งกําหนดให้มีการจัดทําแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2/2562) และประกาศใช้
แผนการดําเนินงานดังกล่าวเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 
 

 
 

ผู้จัดทํา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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ส่วนที่ 1 
 

 
  
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 กําหนดให้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ดําเนินงาน เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
 

  เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ีได้วางไว้  โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึน 
 

  ความสําคัญในการจัดทําแผนการดําเนินงาน กล่าวคือ แผนการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรัง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการ
ทํางานกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 
 

  จึงพอสรุปได้ว่า ความสําคัญในการจัดทําแผนการดําเนินงาน เป็นเรื่องสําคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  และ
มีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากแผนการดําเนินงานเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่
สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 เพ่ือแสดงรายละเอียด
ของแผน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยแยกเป็น 
  1. เพ่ือทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีจะ
ดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ท่ีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังอุดหนุนให้
หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 

บทนํา 

วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
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  2. เพ่ือทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีจะ
ดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ดําเนินการเองโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 
  3. เพ่ือทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง 
 
 
 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังรวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง แล้วร่างแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 
แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเพ่ือประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน 
  3. ปิดประกาศแผนการดําเนินงานเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
 
  แผนการดําเนินงานจะทําให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม
พัฒนาท่ีจะดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และเพ่ือให้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน การนําโครงการไปปฏิบัติมีความชัดเจนมากข้ึน และช่วยลด
ความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงาน และมีการจําแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ 
  แผนการดําเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
 
 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
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สว่นที่ 2 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณทั้งหมด 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ     
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 

รวม - - - - 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน     

รวม - - - - 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต     
         3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 100.00 350,000 100.00 
         3.2 แผนงานการศึกษา - - - - 
         3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - 
         3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - 
         3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - 
         3.6 แผนงานสาธารณสุข - - - - 
         3.7 แผนงานงบกลาง         - - - - 

รวม 3 100.00 350,000 100.00 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณทั้งหมด 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    พลังงาน 

    

         4.1 แผนงานเกษตร - - - - 

รวม - - - - 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร     

         5.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - 
         5.2 แผนงานการศึกษา - - - - 
         5.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 

รวม - - - - 

รวมทั้งหมด 3 100.00 350,000 100.00 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ฉบับที่ 2/2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินงาน 

หน่วย
ดําเนินงาน 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.
 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

๑ ก่อสร้างต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 117,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

๒ ปรับปรุงระดับพื้นภายใน
ศาลาอเนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงระดับพื้นที่ศาลา
อเนกประสงค์ 

117,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

3 ปรับปรุงหลังคาศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

ปรับปรุงหลังคาศาลา
อเนกประสงค์ 

116,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

 

 

แบบ ผด.02 


