แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่เหลี่ยม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038-194001 ต่อ 11 โทรสาร 038-194001 ต่อ 18

คำนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน ตำมหมวด ๕
ข้อ ๒๖ กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนให้ดำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้ (๑)
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็น
แผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน
และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนกำรดำเนินงำนให้จัดทำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้อง
ดำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดทำและกำรแก้ไข
แผนกำรดำเนินงำนเป็นอำนำจของผู้บริหำรท้องถื่น”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมจึงได้
ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้ทรำบถึงรำยละเอียด
แผนงำน
โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมำณนั้น และใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น
มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนกับ
หน่วยงำนและกำรจำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ
ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรดำเนินงำนจะทำให้กำร
ติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรดำเนินงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะสำมำรถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา
บทนำ
วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน

๑
๑
๒–๓
๔

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรม (ผด. ๑)
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. ๒)

๕ - ๑๑
๑๒ – ๘๘

ภาคผนวก
ประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖2

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

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พ.ศ.25๖๐
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้
ควำมสำคัญกับกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบควำมเป็นอิสระใน
กำรกำหนดนโยบำย กำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลัง และมีอำนำจ
หน้ำที่ของตนเองโดยเฉพำะ นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดทำแผนกำรกระจำย
อำนำจให้แก่กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดทำขึ้นเพื่อให้
กระจำยอำนำจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนำจ
กว้ำงขวำงขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำรสำธำรณะพื้นฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น แต่รวมไปถึงกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมได้จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่กำหนด
ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยใน
กำรพัฒนำ ในช่วง ๔ ปี (พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพื่อจัดทำงบประมำณ
ประจำปี
เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรกำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นสำหรับ
งบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ ๔ ปี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำ
แผนพัฒนำว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
๒ พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐
ตุลำคม ๒๕๕๙ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมโดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ฯ คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมจึงได้จัดทำแผนดำเนินงำนประจำปี พ.ศ.25
๖๑
ตำมรูปแบบที่กำหนดตำมหนังสือดังกล่ำว โดยปรับเปลี่ยนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น
“แผนงำน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนำสี่ปี ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลประจำปี
งบประมำณพ.ศ.25๖2 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.25๖2 มีควำมชัดเจน
ในกำรปฏิบัติมำกขึ้นและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นๆ
รวมทั้งกำร
จำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรดำเนินงำน เพื่อให้กำรติดตำมและประมวลผล
เมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) แผนกำรดำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ
และกิจกรรมกำรพัฒนำที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมำณนั้น
เพื่อให้แนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ

มำกขึ้น ลดควำมซ้ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรทำงำนกับหน่วยงำนและจำแนกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรดำเนินงำน
(๒) แผนกำรดำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น
เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
(๓) แผนกำรดำเนินงำน จะกำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่
ดำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่จะบรรจุในแผนกำร
ดำเนินงำนจะมีที่มำจำก
(3.1) งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นดำเนินกำร)
(3.2) โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำก
กำรจ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
(3.3) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรเอง
โดยไม่ใช้งบประมำณ (ถ้ำมี)
(3.4) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค
หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ
ที่มีลักษณะกำรดำเนินงำนครอบคลุมพื้นที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็น
โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่มีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3.5) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำ
เห็นว่ำจะเกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรดำเนินงำนในพื้นที่
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนกำรดำเนินงำนตำมข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่ำ กำรจัดทำแผนกำร
ดำเนินงำนให้ดำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินกำรดังนี้
1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒ นำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒ นำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่
ดำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น
2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน
3. แผนกำรดำเนิ น งำนให้ จัดทำเสร็จภำยในสำมสิ บวันนับ แต่วันที่ ประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำร
จำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภ ำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องดำเนินกำรในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดทำและกำรแก้ไขแผนกำรดำเนินงำน
เป็นอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น

การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนกำรดำเนินงำนแล้ว
หำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพิ่มเติม
หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำก
หน่วยงำนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรจัดทำแผนกำร
ดำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/
โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ (โดยให้จัดทำ
เป็นแผนกำรดำเนินงำนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)
ร่ำงแผนกำรดำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำสี่ปี โดยมีเค้ำโครงแผนกำรดำเนินงำน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ บทนา ประกอบด้วย
๑.๑ บทนำ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงกำร/กิจกรรม (ผด. ๑)
๒.๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. ๒)

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และต้อ งปิ ดประกาศไว้อ ย่ า ง
น้ อ ยสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ตั้ ง งบประมาณ
ดาเนินการฯ

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่เหลี่ยม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) ทำให้แนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สระสี่เหลี่ยมมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น
(๒) ทำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนและกำรประเมินผลทำให้กำรติดตำม
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อควบคุมกำร
ดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

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

