แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
งานนโยบายและแผน สานักปลัด

คานา
ตามที่องค์การบริห ารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามก าหนดระยะเวลา จ าเป็ น ที่ จ ะต้องมี การวางแผนเพื่ อให้ เป็ น ไปตามห้ วงระยะเวลาและสอดคล้ องกั บ
งบประมาณ ดังนั้นจึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ขึ้น สาหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแผนการ
ดาเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิจกรรมการพัฒ นางานในพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ นอกจากนี้แผนการดาเนินงานดังกล่าวยังเป็น เครื่องมือสาหรับคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖0
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แผนดำเนินงำน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖1
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์
..............................................
ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนดาเนินงาน สาหรับแผนดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น แผนการ
ดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนั้น ทาให้
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีก ารประสานและบู รณาการการท างานกั บ หน่ ว ยงานการจ าแนกรายละเอีย ดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมในแผนดาเนินงาน จะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดาเนินการจริง ใน
ปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารสาคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและ
ชัดเจนในการดาเนินการต่าง ๆ
๓. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาสี่ปี ไปสู่แผนการดาเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น ๆ
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม
แผนงาน/โครงการพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดาเนินงานการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผน
ดาเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่าง ๆ
๓. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาร่าง
แผนการดาเนินงานเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผน
ดาเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ป ระชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๒
ระยะเวลำในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานต้องจัดทาให้เสร็จ
ภายในสามสิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ งบประมารรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและแก้ไขแผนการดาเนินงาน เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทำงในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ างเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งยั้ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามการ
ดาเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ(Action plan)
๒. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ดาเนินงานจริง
๔. เป็ น การรวบรวมจากทุกหน่ว ยงานที่ จะเข้ามาดาเนิน การในพื้ นที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รำยละเอียดขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ดาเนิ น การจริงในพื้น ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้ จ ากหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนิ น งานการพั ฒ นาจั งหวั ด /อ าเภอ
แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้ องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาของท้องถิ่นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงาน ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดาเนินงานของ(อบจ./เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.....)
ประจาปี.........เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. เพื่ อ ท าให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มีทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ ชั ด เจน โดยใช้ แ ผนการ
ดาเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี แ ผนงานโครงการพั ฒ นา ตรงตามความต้ อ งการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
๓. ทาให้การพัฒนาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๔. ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดาเนินการกิจกรรม หรือมี
โครงการพัฒ นาอะไรในพื้น ที่บ้าง เพื่อใช้เป็ นข้อมูล ในการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
๕.เป็นการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานต่าง ๆ
๖. การจัดทาแผนการดาเนินงาน จะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้น

๓

ผ ๐๑
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ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศำสตร์
แผนงำน
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

4
2
3
2
4

11.42
5.71
8.27
5.71
11.42

190,000
30,000
33,000
30,000
200,000

8.30
1.31
1.44
1.31
8.74

16

42.53

483,000

21.10

1

1.63

20,000

0.87

1

1.63

20,000

0.87

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ
สานักปลัด

สานักปลัด

ผ ๐๑

5
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำบลและชุมชนให้น่ำอยู่
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม
4. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข
4.2 แผนงานการเกษตร
รวม

จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

6
2
5

13.11
1.63
8.19

1,169,000
50,000
270,000

51.11
2.18
11.80

13

27.84

1,489,000

65.09

1
2

1.63
3.27

60,000
75,000

2.62
3.27

3

4.9

135,000

5.89

หน่วยดำเนินกำร
รับผิดชอบ
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

สานักปลัด

ผ ๐๑

6
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ
5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

2

27.86

160,000

6.99

รวม

2

27.86

160,000

6.99

รวมทั้งสิ้น

35

๑๐๐

2,287,000

๑๐๐

หน่วยดำเนินกำร
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ
กองคลัง
กองช่าง

