สวนที่ ๑
๑. บทนํา

ทีที่ม่มาของแผนการดํ
าของแผนการดําาเนิ
เนินนงาน
งาน

เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด
๕ ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ (๑)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้
ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒ “แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการ
แกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถื่น”
ภายใตระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น และใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเพียใหมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีวัตถุประสงคดังนี้

๒. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

(๑) เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ
(๒) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ใหมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น
๓. ขั้นตอนการ...

๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

-๒-

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทํารางแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณารางแผน
คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น พิ จ ารณาร า งแผนการดํ า เนิ น งาน แล ว เสนอผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อ
ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิม่ เติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น”
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีรายละเอียดเคาโครงการดังนี้
สวนที่ ๑ ที่มาของแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑. บทนํา
๒. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ ประกอบดวย
๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)
๓. บัญชีสรุปครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)
๔. บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนการจัดทํา...

-๓-

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่

เสนอผูบ ริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยราชการ
สวนกลาง
สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นๆ

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบ
วันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
๔. ประโยชน..

-๔-

๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

(๑) ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณของอบต.มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้น
ท ํา ให แ น ว ท างใน ก าร ด ํา เน ิน งาน ใน ป ง บ ป ร ะ ม าณ ม ีค ว าม ช ัด เจ น ใน ก าร ป ฏ ิบ ัต ิม าก ข ึ้น
(๒) ทําใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําใหการติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

