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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ
กับ การกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็น อิส ระในการกำหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่ บริการสาธารณะ
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔
ปี (25๖๑ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการ
กำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จึงได้จัดทำ
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนว
ทางการพั ฒ นา” เป็ น “แผนงาน” เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป แบบแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.25๖4 ขอองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว มุ่งหวังว่า
แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. แผนการดำเนิ นงานมี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อแสดงถึ งรายละเอี ยดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้ ำซ้ อนของโครงการ มี การประสานและบู รณาการทำงานกั บหน่ วยงานและจำแนกรายละเอี ยดต่ างๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนิน การในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ย วต่อเนื่ องระหว่างองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ) โดยให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้ อ 4 ได้ ก ำหนดให้ จั ด ทำแผนการดำเนิ น งานตามข้ อ 26 และ ข้ อ 27 ว่ า การจั ด ทำแผนการ
ดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่ วยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค รัฐวิส าหกิจและหน่ว ยงานอื่น ๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น พิจารณาร่างแผนการดำเนิ นงาน แล้ วเสนอผู้ บ ริห ารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติม งบประมาณจากเงิน สะสม หรือ ได้ รับ แจ้ งแผนงาน/โครงการจาก
หน่ วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ตั้ งงบประมาณเพิ่ ม เติ ม หรื อ ได้ รับ แจ้ งแผนงาน/โครงการเพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30
วัน นับ แต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่ มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่ มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่
1,2,3,4,......)
ร่างแผนการดำเนิ นงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ก ำหนดไว้ในยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
2. มี ค วามสะดวกในการติ ด ตามประเมิ น ผลการนำแผนไปปฏิ บั ติ มี ค วามสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลุมข้าว
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิด จากการดำเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง
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ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 : องค์การบริการส่วนตำบลหลุมข้าว

~6~

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็ น แบบบั ญ ชี ส รุ ป จำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
คิดเป็ นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ
การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญ ชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้ว ย ยุท ธศาสตร์แต่ล ะยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล ำดับที่ /
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
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