คากล่าวนา
แผนการดาเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งที่ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ที่ดาเนินการ
โดยงบประมาณของหน่วยอื่น ที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร มาจัดทา
แผนการดาเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสาคร คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ
ร่วมใจในการจัดทาแผนดาเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลศรี สาคร จัก ได้ น าแผนการด าเนิน งานนี้ไ ปปฏิ บัติ เพื่ อความผาสุ กของ
ประชาชนในท้องถิ่นตาบลศรีสาคร ต่อไป
อนุมัติ

(นายสันต์ โต๊ะนากายอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร

คานา
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร จัดทาขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
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ดาเนิ นการจริ งทั้ งหมดในพื้ นที่ ตาบลศรี สาคร ทั้ ง ที่ ป รากฏอยู่ ในข้อ บัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และที่ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จาแนกรายละเอียด
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน
ทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร หวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่า แผนการดาเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดาเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผล
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสาคัญกับการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่ อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่างโปร่ง ใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง เป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอี ยด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร จึงได้จัดทา
แผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2563 ตามรูปแบบที่กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนิน การจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาครขึ้น
และเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสาน บูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่นๆ
รวมทั้ ง การจ าแนกรายละเอี ยดต่ า งๆ ของแผนงาน โครงการในแผนด าเนิน งาน เพื่ อ ให้ก ารติ ด ตามและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร มุ่ง หวังว่าแผนการ
ดาเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้
แนวทางในการดาเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
บูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผน
ดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้น ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร โดยโครงการ กิจกรรมการพัฒนา ที่บรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มา
จาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใ ช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ กิ จ กรรมการพัฒ นาของหน่ ว ยงานราชการ ส่ วนกลาง ส่ว นภูมิ ภ าค หรื อ
หน่ว ยงานอื่ นๆ ที่ด าเนิ นการในพื้ นที่ข ององค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น โดยให้อ งค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนาแผนไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
จากระเบียบฯ ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานได้ 3 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาคร เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินงานจริงในพื้นที่ ทั้งโครงการ/กิจกรรมของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลศรี สาครเอง และหน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
ขั้นตอนที่ 2 การจัดร่างแผนการดาเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนปฏิบัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีสาคร จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีสาคร และหน่วยงานต่างๆ จัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดาเนินงาน จะแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา
ประกอบด้วย 1) บทนา 2) วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน 3) ขั้นตอนการจั ดทาแผนการดาเนินงาน 4)
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญ ชีสรุปจานวน
โครงการ และงบประมาณ (แบบ ผด.01) 2) บัญ ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 3) บัญ ชี
จานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนดาเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ ดาเนินงาน
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย 30 วัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
6. สามารถน าแผนการปฏิบั ติก ารมาวิ เ คราะห์ ปัญ หาอั นเกิ ดจากการดาเนิน โครงการต่ างๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการกิจกรรม/
งบประมาณโดยนาเสนอดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
แบบ ผด.01 เป็ น แบบบั ญ ชี ส รุ ป จานวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนิ น งาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุ ทธศาสตร์/แผนงาน จานวนโครงการที่ดาเนินการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวน
งบประมาณ และคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์ และแผนงานโดยภาพรวมทั้ง หมด ผลของการคิ ดร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก
เดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)
แบบ ผด.02/1 เป็ น แบบจ านวนครุ ภัณ ฑ์ สาหรั บ ที่ไ ม่ไ ด้ ดาเนิน การตามโครงการพัฒ นา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลาดับที่/
โครงการ/รายละเอี ย ดของครุ ภั ณ ฑ์ / งบประมาณ (บาท) /สถานที่ ด าเนิ น การ/หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

