แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
งานนโยบายและแผน สานักปลัด

คำนำ
ตามที่องค์การบริห ารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 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 นอกจากนี้แผนการดาเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสาหรับคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
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แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
..............................................
ส่วนที่ ๑ บทนา

๑

๑. หลักการและเหตุผล
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ ว ยกำรจั ดท ำแผนพั ฒ นำขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงำน สำหรับแผน
ดำเนินงำนนั้น มีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียด/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมำณนั้น แผนกำรดำเนินงำนเป็นเอกสำรที่ระบุแผนงำน/
โครงกำร/กิ จ กรรม ทั้ ง หมดที่ จ ะด ำเนิ น กำรในปี ง บประมำณนั้ น ท ำให้ แ นวทำงในกำรด ำเนิ น งำนใน
ปีงบประมำณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและบูรณำ
กำรกำรทำงำนกับหน่วยงำนกำรจำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในแผนดำเนินงำน
จะทำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้นอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑. เพื่ อ แสดงรำยละเอี ย ดของแผนงำน/โครงกำร/กิ จกรรมทั้ งหมด ที่ จะด ำเนิ น กำรจริ ง
ในปีงบประมำณนั้น ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์
๒. เพื่อใช้เป็นเอกสำรสำคัญในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ให้มีควำมสะดวกและ
ชัดเจนในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ
๓. เพื่อเป็นกำรแปลงแผนพัฒนำสี่ปี ไปสู่แผนกำรดำเนินงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์พัฒนำในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีนั้น ๆ
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้ ว ยกำรจั ดท ำแผนพั ฒ นำขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงำน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม
แผนงำน/โครงกำรพั ฒ นำขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงำนรำชกำรส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิ ภ ำค
รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องกำรดำเนินงำนกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผน
ดำเนินงำน โดยพิจำรณำ แผนงำน/โครงกำร จำกแผนงำน/โครงกำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ
๓. คณะกรรมกำรสนับ สนุนกำรจัดทำแผนพัฒ นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่ำง
แผนกำรดำเนินงำนเสนอต่อ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
๔. เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรดำเนินงำนแล้ว ให้ประกำศเป็นแผน
ดำเนินงำน โดยให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำน ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ป ระชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน

๒
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้ ว ยกำรจั ดท ำแผนพั ฒ นำขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนกำรดำเนินงำนต้องจัดทำให้เสร็จ
ภำยในสำมสิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกำศใช้ งบประมำรรำยจ่ ำ ยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ ำ ยเพิ่ ม เติ ม
งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับ แจ้งแผนงำน/โครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภ ำค
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินกำรในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น
กำรขยำยเวลำกำรจัดทำและแก้ไขแผนกำรดำเนินงำน เป็นอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนกำรดำเนินงำนเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุม
กำรด ำเนิ น งำนให้ เป็ น ไปอย่ ำงเหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั้ งยั้ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรติ ด ตำมกำร
ดำเนินงำนและกำรประเมินผล ดังนั้นแผนกำรดำเนินงำนจึงมีแนวทำงในกำรจัดทำ ดังนี้
๑. เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินกำร (Action plan)
๒. จัดทำหลังจำกที่ได้มีกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำที่ชัดเจนและแสดงถึงกำร
ดำเนินงำนจริง
๔. เป็ น กำรรวบรวมจำกทุกหน่ว ยงำนที่ จะเข้ำมำดำเนิน กำรในพื้ นที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ กำรเก็บข้อมูล
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม ที่จะมีกำร
ดำเนิ น กำรจริงในพื้น ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงกำร/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงกำร/กิจกรรม ที่หน่วยงำนอื่นจะเข้ำมำดำเนินกำรในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่ำวอำจ
ตรวจสอบได้ จ ำกหน่ ว ยงำนในพื้ น ที่ และตรวจสอบจำกแผนกำรด ำเนิ น งำนกำรพั ฒ นำจั งหวั ด /อ ำเภอ
แบบบูรณำกำร
ขั้นตอนที่ ๒ กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้ องถิ่น จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน โดยพิจำรณำจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงพัฒนำของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้ำโครงแผนกำรดำเนินงำนแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น นำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
เพื่อประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรดำเนินงำน ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกำศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนกำรดำเนินงำนของ (อบจ./เมืองพัทยำ/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล.....)
ประจำปี.........เพื่อปิดประกำศโดยเปิดเผยให้สำธำรณะชนได้ทรำบและสำมำรถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. เพื่ อ ท ำให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มีทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำที่ ชั ด เจน โดยใช้ แ ผนกำร
ดำเนินงำน เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำท้องถิ่น
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี แ ผนงำนโครงกำรพั ฒ นำ ตรงตำมควำมต้ อ งกำรและ
ตอบสนองปัญหำของท้องถิ่น
๓. ทำให้กำรพัฒนำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงำนอื่น
๔. ประชำชนได้ทรำบล่วงหน้ำว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินกำรกิจกรรม หรือมี
โครงกำรพัฒ นำอะไรในพื้น ที่บ้ำง เพื่อใช้เป็ นข้อมูล ในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส
๕.เป็นกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
๖. กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน จะทำให้กำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวก
มำกขึ้น

๓

ผ ๐๑

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1 แผนงำนกำรศึกษำ
1.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
1.3 แผนงำนสำธำรณสุข
1.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
1.5 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

5
4
3
2
8

9.80
7.84
5.88
3.92
15.68

200,000
160,000
292,600
30,000
596,000

4.42
3.54
6.47
0.66
13.18

22

32.35

1,098,600

28.27

1

1.96

20,000

0.44

1

1.96

20,000

0.44

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองกำรศึกษำฯ
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองกำรศึกษำฯ

สำนักปลัด

ผ ๐๑
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
3.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน
3.4 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
รวม
4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
4.2 แผนงำนกำรเกษตร
รวม

จานวนโครงการที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

5
4
3
4

9.80
7.84
5.88
7.84

1,967,000
225,000
110,000
250,000

43.52
4.97
2.43
5.53

16

31.37

2,552,000

56.45

1
2

1.96
3.92

50,000
75,000

1.10
0.01

3

5.88

125,000

1.11

หน่วยดาเนินการ
รับผิดชอบ
กองช่ำง
กองช่ำง
สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด

ผ ๐๑
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา

จานวนโครงการที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

8
1

15.68
1.96

693,320
30,000

15.34
0.66

รวม

9

17.64

723,320

16

รวมทั้งสิ้น

51

๑๐๐

4,518,920

๑๐๐

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
5.2 แผนงำนกำรศึกษำ

จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด/กองคลัง
กองกำรศึกษำฯ

