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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
เรื่อง  ใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2) 

---------------------------------------------- 
      อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 27  จึงประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) เป็นแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ต่อไป 
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ ณ วันที่   21   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
         สันติ  พันธวาที 

(นายสันติ  พันธวาที) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
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  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

  แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้รวบรวม
โครงการ/กิจกรรม   ที่จะด าเนินการจริงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังเพ่ิมเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จัดท าเป็นร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง
พิจารณาก่อนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงานต่อไป 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
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ส่วนที่ 1 
 

 

บทน า 
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วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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ส่วนที่ 1 
 

 
  
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น           
และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้วางไว้  โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) ขึ้น 
 

  ความส าคัญในการจัดท าแผนการด าเนินงาน กล่าวคือ แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงาน 
 

  จึงพอสรุปได้ว่า ความส าคัญในการจัดท าแผนการด าเนินงาน เป็นเรื่องส าคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ    
และมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากแผนการด าเนินงานเป็นแผนพัฒนาที่  
มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 เพ่ือแสดงรายละเอียด
ของแผน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยแยกเป็น 
  1. เพ่ือทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่จะ
ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังอุดหนุนให้
หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

บทน า 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ครั้ง 2) หน้า 6 

 

  2. เพ่ือทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่จะ
ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง
ด าเนินการเองโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 
  3. เพ่ือทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง 
 
 
 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังรวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง แล้วร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังเพ่ือประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
  3. ปิดประกาศแผนการด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง
ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
  แผนการด าเนินงานจะท าให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม
พัฒนาที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และเพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน การน าโครงการไปปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น และช่วยลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และมีการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ 
  แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

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

รวม - - - - 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน     

รวม - - - - 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต     
         3.1 แผนงานการศึกษา - - - - 
         3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - 
         3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - 
         3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - 
         3.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - 
         3.6 แผนงานงบกลาง         - - - - 

รวม - - - - 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณท้ังหมด 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    พลังงาน 

    

         4.1 แผนงานเกษตร - - - - 

รวม - - - - 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร     

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

รวม - - - - 

รวมทั้งหมด - - - - 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
  

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. ตู้เสริมข้างส าหรับจัดเก็บ
เอกสาร 

- เป็นตู้เสริมข้างส าหรับ
จัดเก็บเอกสารจ านวน 1 ตู้ 

2,60๐ อบต.ทุ่งปรัง 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. ระบบเครื่องเสียงพร้อม
ติดตั้งส าหรับห้องประชุม
สภา อบต.ทุ่งปรัง 

- ระบบเครื่องเสียงพร้อม
ติดตั้งส าหรับห้องประชุมสภา 
อบต.ทุ่งปรัง (ส านักงานหลัง
ใหม่) 

231,0๐๐ อบต.ทุ่งปรัง ส านักงาน
ปลัด 

            

3. เครื่องกดน้ าดื่ม น้ าร้อน 
– น้ าเย็น ชนิดถังล่าง 

- เป็นเครื่องกดน้ าดื่ม น้ าร้อน 
– น้ าเย็น ชนิดถังล่าง แบบตั้ง
พ้ืน จ านวน 1 ตู้ 

8,9๐๐ อบต.ทุ่งปรัง ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด.02/1 


