แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม

สารบัญ
เรื่อง
บทนำ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การเกษตร
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การเกษตร
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภาคผนวก
- สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สำเนาหนังสือส่งประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา และแผนการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำ เนินงานจะทำ ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสามปี และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและดำเนินงานจริง
3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

-2วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆ
7. เพื่อกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลอาจสามารถ และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนำ องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด จัดทำประกาศ เรื่อง
การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
และสามารถตรวจสอบได้

-3ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้
2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด เป็นไปตามเป้าหมายและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด


แผนดำเนินงาน 3

แบบ ผด 01

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
การเกษตร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานงบกลาง
2.4 แผนงานการศึกษา
2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.6 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.3 แผนงานการศึกษา
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน
6.5 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

24

28.24

3,555,700

8.73

กองช่าง

24

28.24

3,555,700

8.73

0

20
3
3
7
1
1
35

23.53
3.53
3.53
8.24
1.18
1.18
41.18

2,213,000
388,000
8,989,200
4,337,870
150,000
40,150
16,118,220

5.43
0.95
22.06
10.65
0.37
0.10
39.56

ศึกษา
สป
สป
ศึกษา
สป
สป

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

4
2
6

4.71
2.35
7.06

1,425,500
120,000
1,545,500

3.50
0.29
3.79

สป
สป

3
3
6

3.53
3.53
7.06

130,000
800,000
930,000

0.32
1.96
2.28

สป
กองช่าง/สป

2
9
1
1
1

2.35
10.59
1.18
1.18
1.18

40,000
12,664,810
2,374,830
3,108,290
410,130

0.10
31.08
5.83
7.63
1.01

สป
สป/คลัง
ศึกษา
กองช่าง/สป
สป

14
85

16.47
100.00

18,598,060
40,747,480

45.64
100.00

