ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นอกจากนี้ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
แผนการดาเนินงานขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ทาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น
และการจาแนกรายละเอีย ดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้ การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกตูม เป็น แผนงานที่ได้รวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาต่างๆ ที่ต้องดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าคหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ จ ะด าเนิ น การในพื้ น ที่ อี ก ทั้ งยั ง เป็ น การน าโครงการ/กิ จ กรรมจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม ไปดาเนินการในภาคปฏิบัติ
ให้สาเร็จลุล่วงต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงำน
การวางแผนดาเนินงานเป็นแผนงานที่นาแผนพัฒนามาบริหาร (Administrative Plans)
กล่าวคือ การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ ดาเนิ น งานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาจัดทาเป็นแผนการดาเนินงาน หรือเรียกว่า
(Action Plans) และสามารถนาการติดตามและประเมินผลด้วยตนเองมาใช้ติดตามการดาเนินงานได้ทุก
ขั้นตอนเรียกว่า Self Assesment Report หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ประจาปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของทุกส่วนราชการกาหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีระยะเวลาแน่นอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา
5. เพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับ
หน่วยงานต่างๆ
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๖. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนดำเนินงำน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ได้กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
หน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้ นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกตูม
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนดำเนินงำน
หลังจากรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนหน่วยงานอื่น)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม ดาเนินการเองโดยไม่
ใช้งบประมาณของท้องถิ่น
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าดาเนินการในพืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
4. โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ
ประสานการดาเนินงานในพื้นที่
เสร็จแล้วคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
จั ด ท าเป็ น ร่ างแผนด าเนิ น งานประจ าปี โดยน าข้ อ มูล ทั้ งหมดมาพิ จารณาจั ดหมวดหมู่ ให้ ส อดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่ นสี่ปีขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
โคกตูม
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนดำเนินงำน
หลังจากจัดทาร่างแผนการดาเนินงานประจาปีแล้วเสร็จ คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ นาร่างแผนการดาเนินงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ พิจารณา แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประกาศเป็น
แผนการดาเนินงานประจาปีต่อไป ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานประจาปี ภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม งบประมาณจากเงิน สะสม หรือ ได้รับ แจ้ ง
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แผนงานและโครงการจากหน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่วนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น
หากมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่ มเติมจากหน่ว ย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี (เพิ่มเติม) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดทา
เป็นแผนการดาเนินงานประจาปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ,2 ,3…….
แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่น ๆ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
นายก องค์การ
บริหารส่วนตาบล

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดาเนิน
น
น
เสนอร่างแผนการดาเนินงานต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
น
น
อนุมัติร่างแผนการดาเนินงาน
น
น
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปี
น
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เค้ำโครงแผนกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ 1 บทนำ
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. ๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

๑.4. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
๑. สามารถควบคุมการดาเนินงาน การติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ทาให้การประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ดาเนิน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมว่าสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
๔. เป็นเครื่องมือในการวัดความสาเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อสิ้นปีให้มีความสะดวกมากขึ้น
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