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ค าน า 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖     
การจัดท าแผนการด าเนนิงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท า
ร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน        
การด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ “ข้อ 2๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”   

   

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้ การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ฉบับนี้          
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี   
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
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ส่วนที่  1   
บทน า 

 
1.1 บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ    
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติ
ให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าว
จัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561 - 2565  ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ในช่วง 5 ปี (25๖๑ - ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖3          
ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าวโดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ  ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น      
ทั้งการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะมุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็น
อย่างดี  
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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 3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
(ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ   
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
1.4 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น      
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
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ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ รายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ ต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง     
พร้อมทั้งรวมผลในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดด้วย  
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและ
เดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป เรียกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน
ตุลาคม 2562 - เดือนกนัยายน 2563) 
1.5 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปปฏิบัติมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการ มาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ 
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ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจ านวน 
โครงการ/กิจกรรม (ผด.0๑) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(ผด.0๒) 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการตาม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.0๒/1) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


