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คานา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าจัดทาขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
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รายละเอียด/โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดาเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตาบลบุ่งคล้า ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
แผนการดาเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตาบลบุ่งคล้า ที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 โดยได้จาแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการ
พัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลา
ในการดาเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบุ่งคล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เ ป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดาเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย
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ส่วนที่ 1
1.1 บทนา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา อบต. โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี
โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้าและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าจึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปีพ.ศ.2565
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนิน การจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของ
โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมี
การประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกั บหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
จุดมุ่งหมายของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1) แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดาเนินการจริงในพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดาเนินงาน
2) แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อควบคุมการดาเนินงานเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม,
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
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3.4 โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการดาเนินงานในพื้นที่

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้แผนการดาเนินงานแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี , งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม,งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินงานในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงาน แผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดาเนินการที่ชัดเจน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อแสดงถึงการใช้ แนวทาง การนาแผนพัฒนาสามปีมาใช้ดาเนินการ
4. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนาแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่นามาปฏิบัติจริง
5. เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่นๆ อย่างชัดเจน
6. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ขัน้ ตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
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จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผน
การดาเนินงาน
เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ
ประกาศ
ใช้แผนการดาเนินงาน

1.4 การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ด าเนิ น การจั ดทาแผนการดาเนินงานให้ แล้ ว เสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่ มีการจัดตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3, ....)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทนาวัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานขั้นตอนการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประโยชน์ของแผนการดาเนินงานโดยนาเสนอ ดังนี้
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ โดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ( แบบ ผด.01 )
แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จานวนโครงการที่ดาเนินการคิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด.01 จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนิน คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้งและต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุ ทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ( แบบ ผด. 02 )
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนาโดยมีลาดั บที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ
และเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
2.3 บัญชีครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)
1.5 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจาปีและสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
4. ทาให้สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น
5. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน
6. เพื่อสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. สามารถรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
8. แสดงถึงความสามารถศักยภาพที่ตอบสนองความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
**********************

