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พ.ศ. 2563 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด
องค์การบริห ารส่วนตำบลบุ่งคล้ า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บ ริห ารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการ
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ส่วนที่ 1
1.1 บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาอบต. โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุ ด มุ่ งหมายในการพั ฒ นาในช่ ว ง 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่ อ มโยงกั บ การวางแผนเพื่ อ จั ด ทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับ
งบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบุ่งคล้าและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.
25๖3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้ น ที่ ข ององค์ การบริห ารส่ ว นตำบลบุ่ งคล้ า ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2563 และเพื่ อกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
จุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน
การดำเนิน งานในปี งบประมาณนั้ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อควบคุมการดำเนินงานเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม,
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
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ดำเนิ นการในพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการดำเนินงานในพื้นที่
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
(เพิ่มเติม ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ แผนการดำเนินงานแล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กำปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินการที่ชัดเจน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อแสดงถึงการใช้ แนวทาง การนำแผนพัฒนาสามปีมาใช้ดำเนินการ
4. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจริง
5. เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่นๆ อย่างชัดเจน
6. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่าการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทำแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ างแผนการดำเนิ น งาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแต่ตั้งงบประมาณดำเนิ นการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การ
ขยายเวลาการจัดทำแผนและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผน
การดำเนินงาน
เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ
ประกาศ
ใช้แผนการดำเนินงาน

1.4 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ดำเนิ น การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งานให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายใน 30 วัน นั บ แต่ มี การจัด ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3, ....)
ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 บทนำ
องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ ดังนี้
1.1 บทนำ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ ป ระกอบ ประกอบด้ ว ย บั ญ ชี ส รุ ป จำนวนโครงการและงบประมาณ และบั ญ ชี โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ โดยนำเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ( แบบ ผด.1 )
แบบ ผด.01 เป็ น แบบบั ญ ชีส รุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนิน คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้งและต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็น ร้อยละของ
โครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ( แบบ ผด. 2 )
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนาโดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ
และเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
1.5 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
4. ทำให้สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น
5. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน
6. เพื่อสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
8. แสดงถึงความสามารถศักยภาพที่ตอบสนองความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
*******************

