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ส่วนที่ 1 บทนา
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญ
กับ การกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิส ระในการกาหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.2542 ได้บั ญญั ติให้ มีอ งค์กรรับผิ ด ชอบในการจั ดทาแผนการกระจายอานาจให้ แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่ บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมท้องถิ่น และเป็ น องค์กรที่เปิ ดให้ ประชาคมท้องถิ่นมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ในช่วง ๔ ปี (25๖๑ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมี
ลั ก ษณะเป็ น การก าหนดรายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพัฒ นาที่ จั ด ขึ้ น ส าหรั บ งบประมาณแต่ ล ะปี โดย
ครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดทาและประสานแผนขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลาน พ.ศ.2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุล าคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.25๖2 ตามรูปแบบที่กาหนดตามหนังสือดังกล่าว
โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบล
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.25๖2 ขององค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านลานขึ้นและเพื่อกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจาแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านลานมุ่งหวังว่า
แผนการด าเนิ น งานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การ การติ ด ตามและประมวลผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมี
ที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่ หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้ อ 4 ได้ ก าหนดให้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานตามข้ อ 26 และ ข้ อ 27 ว่ า การจั ด ท าแผนการ
ดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หน่ วยงานราชการส่ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค รัฐวิส าหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ แจ้งแผนงาน/โครงการจาก
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หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่
1,2,3,4,......)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ก าหนดไว้ ในยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
2. มี ค วามสะดวกในการติ ด ตามประเมิ น ผลการน าแผนไปปฏิ บั ติ มี ค วามสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลาน
6. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง
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ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็ น แบบบั ญ ชี ส รุ ป จ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดาเนิ น งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้ว ย ยุทธศาสตร์/ แผนงาน จานวนโครงการที่
ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จานวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
2.3 บัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อทั้งหมด/
งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือน
ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง ซึ่งแยกออกตามแผนงาน

