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ส่วนที่  1  บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ควำมส ำคัญ
กับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนด
นโยบำย  กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง  และมีอ ำนำจหน้ำที่ของ
ตนเองโดยเฉพำะ  นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
เข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพ่ือให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจกว้ำงขวำงขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำร
สำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อใหญ่ ได้จัดท ำแผนพัฒนำสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก ำหนดยุทธศำสตร์แนว
ทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง 
๔ ปี(25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพื่อจัดท ำงบประมำณประจ ำปี   เนื่องจำกมีลักษณะเป็น
กำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นส ำหรับงบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ 
๔ ปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อใหญ่ โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อใหญ่ และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อใหญ่ จึง
ได้จัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.25๖๑ ตำมรูปแบบที่ก ำหนดตำมหนังสือดังกล่ำว โดยปรับเปลี่ยนจำก 
“แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนำสี่ปี  ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.๒๕59 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดง
ถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.25๖๑ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อใหญ่ขึ้นและเพ่ือก ำหนดแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.25๖๑  มีควำมชัดเจน
ในกำรปฏิบัติมำกขึ้นและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอ่ืนๆ  รวมทั้งกำรจ ำแนก
รำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรติดตำมและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมี
ควำมสะดวกมำกขึ้น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อใหญ่ มุ่งหวังว่ำ
แผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมและประมวลผลกำรน ำ
แผนพัฒนำไปปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงดี 

 
 
 



๓ 
 

 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้นเพ่ือให้
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของ
แผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 3. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะมี
ที่มำจำก 
  3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
  3.2 โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  3.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  3.4โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำน
อ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
กำรด ำเนินงำนครอบคลุมพ้ืนที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำที่มี
ควำมคำบเก่ียวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที ่
  
 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่ำ กำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ 
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 



๔ 
 
 3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
 ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร 
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน  30 
วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 
 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำสี่ปี โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ท ำให้กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ    
     มำกขึ้น 
2. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบัติ มีควำมสะดวกและมี 
     ประสิทธิภำพ 
3.  เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 

 5.  สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อ 
                   ใหญ ่

6.  สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆตำม
งบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 ได้อย่ำงถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำร

ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์  
แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับที่/
โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 


