คํานํา
เนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าด วยการจั ดทํ าแผนพั ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการ
จั ดทํ าแผนการดํ าเนิ นงานให ดําเนิ นการตามขั้ นตอนดํ าเนิ นการดั งนี้ (๑)คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภ าค รั ฐวิ สาหกิ จและหน วยงานอื่ นๆ ที่ ดําเนิ นการในพื้ นที่ ขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น แล วจัดทํ าร าง
แผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน(๓) แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง ส วนภูมิภาค รั ฐวิสาหกิจหรื อหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถิน่ ”
ดั งนั้ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บดั งกล าว องค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลดอนยาวใหญ จึงได
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3ขึ้นเพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ
นั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก
รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ
มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3ฉบับนี้ จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญและผูที่เกี่ยวของเปนอยางดี

โดยองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
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*************************************

สวนที่ ๑
ที่มาของแผนดําเนินงาน
๑.บทนํา
เนื่ องด วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจั ดทํ าแผนพั ฒนาขององค กรปกครองส วน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด ๕
ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้(๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวย
ราชการสวนกลาง ส วนภู มิภาค รัฐวิสาหกิจและหน วยงานอื่นๆ ที่ดําเนิ นการในพื้นที่ขององค กรปกครองสวน
ทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 27 “แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจ งแผนงานและโครงการจากหน วยราชการส วนกลาง ส วนภู มิภ าค รั ฐวิ สาหกิ จหรื อหน วยงานอื่ นๆ ที่ ตอง
ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการ
ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิน่ ”
ภายใตระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนิ นงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพื่ อใหทราบถึ งรายละเอี ยดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององคกรปกครองส วนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น และใชเป น
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3มีวัตถุประสงคดังนี้
๒.วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
(๑) เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ
(๒) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ใหมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทํารางแผน
คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดทํ าแผนพั ฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
/ขั้นตอนที่ 2…….....

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณารางแผน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อ
ประกาศใชแผนการดําเนินงานทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง ส วนภูมิภาค รั ฐวิสาหกิจหรื อหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น”
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 มีรายละเอียดเคาโครงการดังนี้
สวนที๑่ ที่มาของแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑. บทนํา
๒. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที๒่ บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑประกอบดวย
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......

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

เสนอผูบริหารทองถิ่น

ผูบ้ ริ หารท้องถิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยราชการ
สวนกลาง
สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นๆ

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบ
วันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการฯ

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
/๔. ประโยชน........

๔.ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
(๑) ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
(๒) ทําใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมิ นผลทํ าให การติ ดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
*******************************

