




  ค ำน ำ  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
จากแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0810.3/6732  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เรื่องแนวทางการซักซ้อมการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 1 การจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนิน งานจาก
แผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป      
 

              โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา
และประกาศใช้แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการท างาน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น
ของผู้บริหารด้วย  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
1.บทน ำ 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่3 ) พ.ศ. 
2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
           ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ที่
แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการท างาน
กับหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่อ าเภอบุ่งคล้า และการจ าแนกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินงานจะ
ท าให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดท าแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

2.วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561-2565) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผล การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

              เพ่ือให้การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและอ าเภอ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 3 
ขั้นตอนดังนี้ 

       ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

                   คณะกรรมการสนับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ   ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่
เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าและหน่วยงานอื่น 

      ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

                   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจาก
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งแผนการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ ประกอบด้วย 

1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน         

     ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 

2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.01) 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

       

    ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนด ำเนินงำน  

                 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้
แผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ขั้นตอนการเพ่ิมแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
สนบัสนุนฯ 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ ส านกั/กอง ของ อปท. 

จดัท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน ใหผู้บ้ริหาร
ใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

ปิดประกาศและ
ประชาสมัพนัธ์ 

หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค  

รัฐวสิาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 



3 
 

4.ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1.ให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุ่งคล้ามีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2.ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้เกิดการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

4.ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

12 
 

92.30 4,156,000 91.22 
 

กองช่าง 
 

2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1 
7.70 

400,000 8.78 
กองช่าง 

ส านักงานปลัด 
รวม 13 100 4,556,000 100  
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ 

1.ยุทธศำสตร์ 1.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนิน

โครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 
ธ.ค

. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที ่1 
สายหน้าโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า          
( ช่วงที่2 ) 

ขาดกวา้ง 0.50 ม. ยาว34.80ม. ลกึ0.70ม. 
หนา 0.12ม. 189,000    หมู่ที่ 1 หนา้โรงเรียน

อนุบาลบุ่งคล้า กองช่าง             

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที ่1 
สายหน้ารา้นครัวริมโขง 

ขาดกวา้ง 0.50 ม. ยาว 38 ม. ลึก0.30 ม. 
หนา 0.10 ม. 101,000 หมู่ที่ 1 หนา้ร้านครัว

ริมโขง กองช่าง 
            

3 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
แยกสวนยางยายถวิล – ป่าชา้บ้านบุ่ง
คล้าหมู่ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง 5 ม.ยาว289 ม. หนา 
0.10 ม. 300,000 

แยกสวนยางยายถวิล 
– ป่าช้าบ้านบุ่งคล้า

หมู่ที่ 1 
กองช่าง 

            

4 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเช่ือมระหวา่ง
ต าบล สายบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ม.3 – 
บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 

จ านวน 1 สาย ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 516 ม.
หนา0.15 ม. 1,328,000 

สายบ้านหนองเด่ิน
ทุ่ง ม.3 – บ้านบุ่ง

คล้าเหนือ ม.3 
กองช่าง 

            

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พักบ้านนาจาน หมู่ที่ 4 

ขนาดกวา้ง 0.50 ม. ยาว 46 ม. ลึก 0.75 
หนา0.12 ม. ฝาปิดรางระบายน้ าและบอ่พัก
จ านวน 2 บอ่ พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด
0.80ม. ยาว 32 ม. 

299,000 บ้านนาจาน หมู่ที ่4 กองช่าง 

            

6 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายบ้านดอกจกิ – หนองกุดกว้าง 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,440 ม. หนา 0.10 ม. 
305,000 

บ้านดอกจกิ – หนอง
กุดกวา้ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนิน

โครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

7 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายแยกสนามบิน – ปา่ช้าบา้น
ขามเปี้ยหมู่ที ่7 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 325 ม. หนา 0.10 ม. 

160,000 
แยกสนามบิน – ป่า

ช้าบ้านขามเปี้ย 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้าน
ดอนแพง สายบ้านดอนแพง – ป่าช้า            
(ช่วงที่ 5) 
 

จ านวน 1 สาย ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 55 ม.
หนา0.15 ม. 

145,000 

สายบ้านดอนแพง – 
ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้าน
ดอนแพง 

 

กองช่าง 

            

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านขาม
เปี้ย สายบ้านขามเปี้ย – วัดป่า
สมบูรณ์ปราณ ี
 

จ านวน 1 สาย ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 145 
ม.หนา0.15 ม. 

303,000 
หมู่ที่ 7 บา้นขามเปีย้ 
สายบ้านขามเปี้ย – 
วัดป่าสมบูรณ์ปราณ ี

กองช่าง 

            

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านซ า
บอน สายบ้านซ าบอน – บ้านโนน
สะอาด 
 

จ านวน 1 สาย ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 117 
ม.หนา0.15 ม. 

302,000 
หมู่ที่ 8 บา้นซ าบอน 
สายบ้านซ าบอน – 
บ้านโนนสะอาด 

กองช่าง 

            

11 ขยายท่อเมนจ่ายน้ าประปาระบบ
ประปาหมู่บา้นภายในต าบลบุ่งคล้า 

จ านวน 7 หมูบ่้าน ตามแบบ อบต.บุ่งคล้าที่ 
010/2563 365,000  อบต.บุ่งคล้า กองช่าง 

            

12 โครงการซ่อมแซมฝ่ายน้ าล้น คสล.
เพื่อใช้เป็นทางสัญจรข้ามห้วย
ขามเปี้ยและกักเกบ็น้ า 
 

  จ านวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า ที่
009/2563 
 

359,000 
ห้วยบา้นขามเปีย้ 

หมู่ที่ 7 
กองช่าง 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
2.1 แผนงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนิน

โครงกำร 
หน่วยงำนที่

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค . พ.
ย . ธ.ค . ม.
ค . ก.
พ . มี.
ค . เม
. ย.
 

พ.
ค . มิ.
ย . ก.
ค . ส.
ค . ก.
ย . 

1 สร้างสตรีท อาร์ต (Street Art) 
บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 1 

สร้างสตรีท อาร์ต ตลอดถนนริมแม่น้ าโขง
บ้านบุ่งคล้า หมู่ 1 

400,000 ริมแม่น้ าโขง บา้นบุ่ง
คล้า หมู่ที่ 1 

กองช่าง 
ส านักงานปลัด 

 

            


