คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมดตามงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจันทร์ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนัน้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มคี วามชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง
จำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการดำเนินการ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อสะดวกในการประสานแผนงาน/โครงการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
การจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้
“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุป ระสงค์ส นองต่ อ แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ของ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และดำเนิ น การเพื่ อ ให้ก ารพัฒ นาบรรลุ วิสัยทัศ น์ที่ ก ำหนดไว้
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง
5 ปี (25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็น
การกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา
5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจันทร์ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 25๖4 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว
โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ ำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทาง
ในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกมากขึ้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลต่อไป
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ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
“แผนการดำเนินงาน” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย หมายความว่า แผนการดำเนินงาน
ของ อปท.ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
แผนการดำเนิ น งาน เป็ น แผนต่ อ เนื่ อ งมาจากงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี กล่ า วคื อ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวบรวมแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ตามงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ม า
จั ด ทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
2. เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการพัฒนาจริง
4. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่าง ๆ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ทีจ่ ะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ กิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
(ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีม่ ีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุม
พื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
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1.3 ขัน้ ตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26
และข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนีใ้ ห้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีป่ ระกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีเค้าโครง
แผนการดำเนินงาน 2 ส่วนคือ
- ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
1.1 บทนำ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.03)
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนา

อปท.
หน่วยงานอื่น ๆ

จัดทำร่าง
แผนการดำเนินงาน

เสนอร่าง
แผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณา
ร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้
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ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)
แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนิน งานเป็ นเครื่ องมื อที่สำคัญ ในการบริห ารงานของผู้ บริ หารท้ องถิ่ น เพื่อควบคุม
การดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนิ น การ
และประเมิ น ผล ดั ง นั้ น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เป็นแผนทีอ่ อกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีลกั ษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (ACTION PLAN)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ดำเนินการจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน
2. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผน การนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถทราบถึงระยะเวลา การใช้จ่ายงบประมาณที่มอี ยู่อย่างจำกัด เพื่อประโยชน์สูงสุด
5. สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพที่ตอบสนองความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะดำเนินการอย่างไร
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อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปลัด อบต.
- รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ ทำความ
เห็นเสนอแนะตามลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลรองจากนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลได้ ก ำหนดโครงสร้ า ง
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ส่วนราชการ คือ 1. สำนักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองสวัสดิการ
สั ง คม 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม
การทำงานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงปรับปรุง ติดตามประเมินผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
- ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น
การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งาน
จัดประชุมทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ งานข้อมูลสถิติ
เป็นต้น
- ตรวจสอบ ควบคุม พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล
- ควบคุมดูแลงานการเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อม
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข และ
ระเบียบบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลวังจันทร์และระเบียบกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมาย
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สำนักปลัด
- มีความรับผิดชอบงานด้านธุรการ งานบุคคล งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทำร่างข้อบัญญัติ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร
งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่
และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง การบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมถึงปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น ได้แก่ งานบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลผ่านระบบ e-plan งานการบันทึกข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านระบบอีลาแอส
e-LASS การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซต์
www.dloc.opm.go.th งานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในตำบลวังจันทร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน ดังนี้ งานบริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง
รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรอง
ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน รับการตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บ
รายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กองช่าง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตำบล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุง
ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้
การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการสังคม การควบคุมตรวจสอบ
การจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนา
ชุมชนการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มแี ละสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุดและงานสวนสาธารณะ การ
ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานทางการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การแนะแนวการวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผน การศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา
การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและ
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริ ห ารงานในกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เกี่ ย วกั บ การสุ ข าภิ บ าลทั่ ว ไป
การสุ ข าภิ บ าลอาหารและสถานประกอบการตามแผนการสาธารณสุ ข และข้ อ บั ญ ญั ติ งานควบคุ ม
และจั ด การคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อม งานอนามัยชุมชน งานรักษาความสะอาด และขนถ่ายสิ่งปฏิกูลรวมถึงงาน
ควบคุม สิ่ ง ปฏิ กูล งานกำจั ดมูล ฝอยและน้ ำเสี ย งานส่ งเสริม และเผยแพร่ งานควบคุม มลพิษ งานติ ดตาม
ตรวจสอบ งานเภสัชกรรมและทันตกรรม งานชันสูตรสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ และกิจการโรงฆ่าสัตว์
การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทเี่ กี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่การฝึกอบรม
การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.1 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณของ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย แผนงาน/ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ (แบบ ผด.02/1)

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 บทนำ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ (แบบ ผด.02/1)
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