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คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
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ส่วนที่ ๑ บทนา

ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็นอิส ระในการกําหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริ ห าร การบริ ห ารงานบุ คคล การเงินและการคลั ง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้นเพื่อให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น ได้จัดทําแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาตําบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองย่างชิ้น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลหนองย่างชิ้น และคณะกรรมการ
พัฒนาตําบลหนองย่างชิ้น จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกล่าว
โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวัน ที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อ แสดงถึ ง
รายละเอีย ดแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตํา บลประจําปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้นขึ้น และเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของ
โครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมี
การประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาตําบลหนองย่างชิ้น มุ่งหวังว่าแผนการดําเนินงานฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบู รณาการทํางานกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดําเนินงาน
๒. แผนการดําเนินงานจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก
๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ)
๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๓ โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การเองโดยไม่ ใ ช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
๓.๔โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจ กรรมการพั ฒ นาของหน่ ว ยราชการ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิ ภ าค หรื อหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ มีลั ก ษณะการดํ าเนิ นงาน
ครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ได้กําหนดให้จัดทําแผนการดําเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการ
ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๓. แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลั งจากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นได้จัดทําแผนการดําเนินงานแล้ วหากองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมหรื อได้รับ แจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่ว ยงานราชการส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทําเป็นแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,......)
ร่างแผนการดําเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ กํา หนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และสอดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน ๒ ส่วน คือ
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. ทําให้การดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่าง
ชิ้น
๖. สามารถนํ า แผนการปฏิ บั ติ ก ารมาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาอั น เกิ ด จากการดํ า เนิ น โครงการต่ า งๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้
๒.๑ บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
แบบ ผด. ๐๑ เป็ น แบบบั ญ ชี ส รุ ปจํ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการดํา เนิ น งาน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/ แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ล ะยุทธศาสตร์และ
แผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และ
การคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)
แบบ ผด.๐๒ เป็น แบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและ
เดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

