คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้า ได้จัดทาแผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณา
การทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
การจั ดทาแผนการดาเนินงาน ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบ้ านเป้า ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 และข้อ 27 โดยได้
นาโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านเป้ า จะเป็ น เครื่ องมือในการบริห ารงานของผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ในการควบคุม การ
ดาเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างดี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้า

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
บทนา
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1
1
2
2
2
3

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการดาเนิน งาน สาหรับ แผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /
โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดาเนิ น การจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มี การประสานงานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (หมวด 5 ข้อ 26, 27) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทาแผนพัฒ นารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ท าร่ า งแผนการ ด าเนิ น งาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ ว เสนอผู้ บริห ารท้องถิ่ น
ประกาศเป็น แผนการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบ
วัน นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ ตั้ง งบประมาณด าเนิ น การหรื อ ได้ รั บแจ้ งแผนงาน/โครงการจากหน่ ว ยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาแผนและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนิน งานต้ องจั ดทาให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายใน
สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนท้องถิ่น เพื่อให้ดาเนินโครงการใน
ปีงบประมาณนั้น ผู้บริหารมีอานาจขยายเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง
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แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจน และ
แสดงถึงการดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
2.1 เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.2 ใช้เป็นเครื่องมือกาหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.3 ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
2.4 เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีงบประมาณ 2563

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (หมวด 5 ข้อ 26 และ ข้อ 27) ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล ต้องจัดทาแผนการ
ดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 บทนา
- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

-3ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนิน งาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้า

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล

เสนอร่างแผนการ
ดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล

หน่วยงานอื่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารอบต.

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล

ผู้บริหารอบต. ให้ความเห็นชอบ
ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้
2. การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของตาบลบ้านเป้าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
5. ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด
----------------------------------------------------

