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ค าน า 

 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนนิการจัดท าแผนการด าเนินงานตามหมวด  

๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ

ด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  แผนการ

ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก

หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้ นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน

เป็นอ านาจของผูบ้ริหารท้องถิ่น”   
   

  ดังนัน้  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  จึงได้ด าเนินการ

จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี

งบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลมูโนะให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและ

การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้ การติดตามประเมินผล

เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลมูโนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและผูท้ี่เกี่ยวข้องเป็นอย่างด ี  
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ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  2.1 บัญชสีรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม  (ผด.0๑)   6 -  14 

  2.2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)           ๑๕ – 3๗ 

  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ 

      ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.0๒/1)            3๘ – 4๐ 

 

ภาคผนวก 

1. ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

2. แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
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ส่วนที่  1  บทน า 
 

1.1 บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ 

กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด

นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของ

ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่

การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วย

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจ

เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  ซึ่งเป็น 

แผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

จุดมุง่หมายในการพัฒนา ในชว่ง ๔ ปี (25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณ

ประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณ

แต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผน

ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวง

มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖๒ ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือ

ดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลมูโนะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ และเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ของโครงการต่างๆ  

ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นทั้งการ

ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/

โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การตดิตามและประมวลผลเมื่อสิน้ปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  มุ่งหวังว่า

แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า

แผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเ้ป็นอย่างดี 
 

/1.2 วัตถุประสงค์… 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

  2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ

ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ

ในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะ

มีที่มาจาก 

   3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงนิอุดหนุนที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

   3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ

จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น 

   3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่

ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

   3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ

หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้

รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี

ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการ

พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรอือาจสอบถามไปยังหนว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ

เกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพืน้ที่ 

  

 

 

/ ขั้นตอนการ... 
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1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการ

ด าเนนิงานให้ด าเนินการตามระเบียบนีโ้ดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่

ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 

  3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ

จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ

ของผู้บริหารท้องถิ่น 
  

1.4 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน

ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 

  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คอื 

 
 

/ส่วนที่ 1... 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

- 4 - 

 

  ส่วนที่ 1 บทน า 

  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บทน า 

- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

  ส่วนที่ 2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

แบบ ผด.01  เป็นแบบบัญชสีรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนการ 

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 

หนว่ยงานรับผดิชอบ 

การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี ้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร ์  

แผนงาน  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  รายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ  การคิดเป็นร้อยละของโครงการ

ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ  ต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว 

จะต้องรวมผลทุกครั้ง พร้อมทั้งรวมผลในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดดว้ย  

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคดิเป็นรอ้ยละ 

ของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นรอ้ยละรอ้ยเสมอ (100) 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน   ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.256๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/

โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิน้สุดเดือนกันยายนของปีถัดไป 

เรียกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ (เดือนตุลาคม 256๑ – เดือนกันยายน 256๒) 

 

 

 

/ ประโยชน์… 
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1.5 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ มีความชัดเจน 

ในการปฏิบัติมากขึ้น  

2. มีความสะดวกในการตดิตามประเมินผลการน าแผนปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ไปปฏิบัติ  

มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้การใชจ้า่ยงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ตอ้งจ่ายจริงในแต่ละปี 

 5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการ มาวิเคราะหป์ัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการตา่งๆ 

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ได้อย่างถูกต้อง 
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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) 
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