แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สานักปลัด อบต.
งานนโยบายและแผน

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ “แผนการดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหม ดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ซึ่งเป็นการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงาน
ให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่อ
งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้ทราบ
ถึงแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการก ารทางาน
กับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการดาเนินงาน จะทาให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน
การดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วย สาราญ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะสามารถใช้ประโยชน์
ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

๑
๑
๒
๒

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒)

๔
๕ - ๒8

ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖, ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๖ การจัดทาการแผนดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้
โดยมีขั้นตอน ดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผน การดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน การดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผน การดาเนินงาน ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ ประกาศตั้งงบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนดาเนินงานให้จัดทาให้แ ล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไข
แผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนการดาเนิ นงานประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการดาเนินการพัฒนาในพื้นที่ภายในเขตปกครอง
ขององค์การบริหาร ส่วนตาบลห้วยสาราญ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผน การดาเนิ นงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะสามารถแสดงถึงรายละเอียดในการปฏิบัติโครงการ/แผนงาน กิจกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญได้มากที่สุด เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและเป็นเ ครื่องมือในการติ ดตามการดาเนินงานและการประเมินผลต่อไป
ทั้งนี้การจัดทา
แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลห้วย สาราญ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑) เพื่อให้ การดาเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒) เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติมีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้ว ยสาราญ ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอี ยดของโครงการ /กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินงาน ระยะเวลา หน่วยงานดาเนินงาน

-

๒-

๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินงานแล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ความเห็นชอบ
๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผน
การดาเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๔. ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้ องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-๓ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนฯ

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนฯ

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนฯ

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

หน่วยงานอื่น

