คํากลาวนํา
แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ ดําเนินจริงทั้ งหมดในพื้น ที่
ขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบในแตละป งบประมาณ เปนแผนตอเนื่องมาจากงบประมาณรายจาย
ประจําป กลาวคือองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบไดรวบรวมแผนงานโครงการตางๆ ตามงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งที่ เปนงบประมาณขององค การบริห ารส วนตําบลด า นแมแ ฉลบ
ที่ ดํ า เนิ น การโดยงบประมาณของหน ว ยงานอื่ น ที่ เข า มาดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค ก ารบริห ารส ว นตํ า บล
ด า นแม แ ฉลบ มาจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานขึ้ น เพื่ อ เป น ตั ว กํ า หนดทิ ศ ทางในการดํ า เนิ น งาน ของแต ล ะ
ปงบประมาณ
ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒ นาองคการบริหารส วนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สวนราชการทุกภาคสวน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวางแผน ที่ใหความรวมมือ รวมใจในการจัดทํา
แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ จักไดนําแผนการดําเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุข
ของประชาชนในทองถิ่นตําบลดานแมแฉลบตอไป

อนุมัติ
พันจาเอกสันติ ซิบเข
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ

คํานํา
แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ดานแมแฉลบจัดทําขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 แกไข เพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุ ดมุงหมายเพื่ อแสดงถึ ง
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ตองการดําเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของ
ตําบลดานแมแฉลบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต อง ดํ าเนิ น การจริงทั้ งหมดในพื้ น ที่ข องตําบลดา นแม แ ฉลบ ทั้ งที่ ป รากฏอยู ในข อบั ญ ญั ติงบประมาณรายจา ย
ประจําป งบประมาณ 2563 และที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนกรายละเอียด
สอดคลอง กับแผนยุท ธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ไดแสดงถึงโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน
ทั้งหมด
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ สามารถใช
เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพื้นที่ไดอยาง
เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาทองถิ่น ของผูบริหารดวย

องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ
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สวนที่ 1 บทนํา

สวนที่ 1 บทนํา
1.1 บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปน อิ สระในการกําหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุ ค คล การเงิน และการคลัง และมี อํานาจหน าที่ ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญ ญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบั ญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวางขึ้น ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตรวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวน
รวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมาก
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 5
ป(25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปน การ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาที่จัดขึ้นสําหรับ งบประมาณแตละป โดยครอบคลุม ระยะเวลา 5 ป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด ทํ าและประสานแผนขององค การบริหารส วนตํา บล พ.ศ.2548
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2560 องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖3
ตามรูป แบบที่กํ าหนดตามหนั งสือดังกลาว โดยปรับ เปลี่ยนจาก “แนวทางการพั ฒ นา” เป น “แผนงาน” เพื่ อให
สอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวัน ที่
10 ต.ค.59 โดยมี จุดมุ งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิ จกรรมที่ดําเนิ นการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ข ององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 ขององคการบริหารส วนตําบล
ดานแมแฉลบขึ้ นและเพื่อกําหนดแนวทางในการดํ าเนินงานของโครงการตางๆที่ไดรับ การอนุมั ติใหดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับ
หนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนิน งาน เพื่ อให การ
ติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบมุงหวังวา
แผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใชเปนอยางดี

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นเพื่ อให แนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของ
โครงการ มี การประสานและบู รณาการทํางานกับหนวยงานและจํ าแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดําเนินงาน
2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่เกิด จากการจายขาดเงิ น
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.3 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การเองโดยไม ใช
งบประมาณ (ถามี)
3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/
กิ จกรรมการพั ฒ นาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิ ภาค หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ มีลัก ษณะการดําเนิ น งาน
ครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.5โครงการ/กิ จกรรมการพั ฒ นาอื่ น ๆ ที่ องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น พิ จารณาเห็ น ว าจะเกิ ด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
1.3.1 คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1.2.2 คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ นพิ จ ารณารางแผนการดําเนิ น งาน แล วเสนอให ผู บ ริ หาร
ท องถิ่น ประกาศ เป นแผนการดําเนิ นงาน ทั้ งนี้ให ปด ประกาศแผนการดํ าเนิ น งานภายใน 15 วัน นั บแต วั น ที่
ประกาศ เพื่อให ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว สามารถสรุปขั้น ตอนในการดําเนิน การจัดทํ าแผนการ
ดําเนินงานได 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุ น การจัดทํ าแผนพัฒ นาองคก าร
บริหารสวนตําบลเก็บ รวบรวมขอมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลดานแม แฉลบ ซึ่ งจะประกอบด วยโครงการ/กิ จกรรม ของ องคก ารบริ หารส วนตํา บลด านแม แฉลบและ
โครงการ/กิจกรรมของหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงานอื่นๆ ที่จะดําเนินการใน
พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํ ารางแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดทําแผนพัฒ นา
องคก ารบริหารสวนตําบล จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพั ฒนาขององคก าร
บริหารสวนตําบลดานแมแฉลบและหนวยงานตางๆ จะตองมีความสอดคล องกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาให ความเห็นชอบแลว จึงนํารางแผนการ
ดําเนิ นงานเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลดานแมแ ฉลบ เพื่ อพิจารณาให ความเห็ น ชอบ โดยเคาโครง แผนการ
ดําเนินงานจะแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย
1) บทนํา
2) วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
3) ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
4) ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย
1) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
3) บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถิ่น(ผด. 02/1)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ
ให ค วามเห็น ชอบร างแผนการดํ า เนิ นงานแลว จึ งประกาศใช แผนการดํ า เนิ น งาน โดยให ป ด ประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศ
ไวอยางนอย 30 วัน

1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป
5. สามารถบริห ารเวลาในการดํ า เนิ น งานโครงการของทุ ก ส ว นขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ดานแมแฉลบ
6. สามารถนํ า แผนการปฏิ บั ติ ก ารมาวิ เคราะห ป ญ หาอั น เกิ ด จากการดํ า เนิ น โครงการต า งๆตาม
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดอยางถูกตอง

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม

สวนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค ป ระกอบ ประกอบด วยบั ญ ชี ส รุป จํา นวนโครงการและงบประมาณ และบั ญ ชี โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุป จํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนิน งาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ
การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต อ งลงรายการยุ ท ธศาสตร
แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต
ละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย
การลงยุ ท ธศาสตรแ ละแผนงานโดยภาพรวมทั้ ง หมด ผลของการคิ ดเป น รอ ยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป น แบบบั ญ ชี โ ครงการ/งบประมาณ แผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง.
2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการการพัฒนาทองถิ่น (ผด. 02/1)
แบบ ผด.02/1 เป นแบบจํา นวนครุภั ณ ฑ สํ า หรั บ ที่ ไม ได ดําเนิ น การตามโครงการการ
พัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑ พรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับ
ที่ / โครงการ/รายละเอี ย ดของครุ ภั ณ ฑ / งบประมาณ (บาท)/สถานที่ ดํ า เนิ น การ/หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก /
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

