แผนดำเนินงำน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ส่วนที่ 1
บทนำ
๑.๑ บทนำ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และงบประมาณรายจ่าย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้ให้นิยามแผนการดาเนินงาน ไว้ดังนี้
“แผนกำรดำเนินงำน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอีย ดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่า แผนการดาเนินงาน นั้น มิใช่การ
จัดทาแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดาเนินการ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ดาเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้แนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
ความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนิ น งานจะเป็น เครื่ องมือส าคัญ ในการบริห ารงานของผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น เพื่ อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๑.๓ แนวทำงในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
๑. แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมีป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้ง ยัง เป็ น เครื่อ งมื อ ในการติ ด ตามการ
ดาเนินงาน และการประเมินผล
๒. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดาเนินงาน (Action
Plan) จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้วแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอี ยดกิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดาเนินการจริง

๓. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาดาเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอนในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ (หมวด ๕ ข้อ ๖) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

๑.๔ ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลางส่ ว นภู มิภ าค รั ฐ วิส าหกิจและหน่ว ยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ ว เสนอต่อผู้ บริห าร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงาน ต้องจัดทาให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น ๆ หรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ตั้งงบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น
๑.๕ ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
๔. สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปี
นั้น ๆ

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
จำนวน
จำนวน
โครงกำรที่
โครงกำร
ดำเนินกำร
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
ทั้งหมดใน
ตำม
แผน ปี พ.ศ.
งบประมำณ
๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๖
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงที่ ๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
แนวทำงที่ ๒ แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

๑๒
๒

๗
๑

๗๖๕,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๕๘.๓๓
๕๐.๐๐

-

-

-

-

แนวทำงที่ ๑ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย

๑๕

๑๒

๘๖๙,๕๐๐

๘๐.๐๐

แนวทำงที่ ๒ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

๑๑

๑๒

๑,๖๓๖,๔๘๐

๑๐๙.๐๙

แนวทำงที่ ๓ แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม

๙

๒

๑๖๕,๐๐๐

๒๒.๒๒

แนวทำงที่ ๓ แนวทางการพัฒนาระบบการจราจรและการขนส่งภายในตาบลให้มีประสิทธิภาพ
แนวทำงที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ ๔ แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการที่ดีให้กับประชาชน

จำนวน
โครงกำร
ทั้งหมดใน
แผน ปี พ.ศ.
๒๕๕๖

จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินกำร
ตำม
งบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๖

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

-

-

แนวทำงที่ ๕ แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย

๙

๔๔.๔๔

แนวทำงที่ ๖ แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม

๒

๑

๓๐,๐๐๐

๕๐.๐๐

แนวทำงที่ ๑ แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระบบบาบัดน้าเสีย

๗

๑

๒๕,๐๐๐

๑๔.๒๙

แนวทำงที่ ๒ แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ

๑

๑

๓๐,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

๔

๑

๒๐,๐๐๐

๒๕.๐๐

๑๒

๖

๒๘๖,๐๐๐

๕๐.๐๐

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

แนวทำงที่ ๓ แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม
แนวทำงที่ ๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวน
โครงกำร
ทั้งหมดใน
แผน ปี พ.ศ.
๒๕๕๖

จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินกำร
ตำม
งบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๖

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

๘

๖

๓๐๐,๐๐๐

๗๕.๐๐

๑๕

๒๓

๒,๗๔๑,๕๖๐

๑๕๓.๓๓

๑๐๗

๗๗

๗,๕๒๘,๕๔๐

๗๑.๙๖

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทำงที่ ๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
แนวทำงที่ ๑ แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
รวม

