ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าจืด
เรื่อง ประกาศใช้แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26,27 ได้กาหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนมี หน้าที่ จัดท าร่างแผนการดาเนินงาน และเสนอคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นเพื่ อพิ จารณาร่าง
แผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน นัน้
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าจืดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าจืด ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม ๒๕61 เรียบร้อยแล้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าจืด จึงขอประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายดุสิต ลิ่มปนกติกา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าจืด

แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลนาจืด
อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนพั ฒ นา และแผนการด าเนิ น งาน โดยแสดงถึงรายละเอี ยดแผนงาน โครงการพั ฒ นาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ และให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าจืด ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง
และการทางานมีความชัดเจน โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาจืด

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

5
10

**********************

ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1
บทนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา และแผนการ
ดาเนินงาน โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน
และการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าจืด ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล
ความหมายของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คือ แผนการดาเนินงานที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการในพื้นที่
2. เพื่อเป็นการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ชัดเจน และไม่ซ้าซ้อน
3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลน้าจืด มีการเตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินการใน
งานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลน้าจืด สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลน้าจืด สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ขันตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (หมวด 5 ข้อ 26) และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่างแผนการด าเนิ น งาน แล้ วเสนอต่ อ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิขันตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมและ
จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
และเสนอร่างฯ

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงำน
และเสนอร่ำงฯ

พิจารณาเห็นชอบ
และประกาศใช้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น
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ขันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิน่ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดาเนินการ
จริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งนั้นเอง
และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพืน้ ที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอ หรือกิ่งอาเภอ แบบบูรณาการ
ขันตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ /กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ขันตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า งแผนการด าเนิ น งานแล้ ว เสนอผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ประกาศใช้ การประกาศใช้แผนการดาเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนดาเนินงานพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ตาบล……) ประจาปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิน่
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แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน และการ
ประเมินผล ดังนั้น แผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผน ที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึ ง เป้ า หมาย รายละเอี ย ดกิ จ กรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ ชั ด เจน และแสดงถึ งการ
ดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
การจัดทาแผนการดาเนินงานเป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ จึงสามารถบอกถึงช่วงระยะเวลาที่จะจัดทากิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ ทาให้สะดวกในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ


ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าจืด อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค
1.1 พัฒนาระบบการคมนาคมทางบก ทางนา้ ให้สะดวก

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด

9

12.86

4,780,700.00

19.24

กองช่าง

8

11.43

1,317,500.00

5.30

กองช่าง

17

24.29

6,098,200.00

24.54

-

-

-

-

ส้านักปลัด อบต.

-

-

-

-

ส้านักปลัด อบต.

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพืนที่
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบริการพืนฐานให้มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพืนที่
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการหนึง่ ต้าบลหนึง่
ผลิ
ตภัสณาหกิ
ฑ์ จชุมชน
และวิ
2.2 ส่งเสริมการค้าผ่านแดน การประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

-๖ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
2.3 ส่งเสริมการท้าเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับ

2

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด
2.86

2

2.86

40,000.00

0.16

6

8.57

1,521,302.00

6.12

กองคลัง,
ส้านักปลัด อบต.

4

5.71

240,000.00

0.97

ส้านักปลัด อบต.

2

2.86

75,000.00

0.30

ส้านักปลัด อบต.

3

4.29

5,842,800.00

23.51

ส้านักปลัด อบต.

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40,000.00

0.16

ส้านักปลัด อบต.

จานวนงบประมาณ

การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม
ตลอดจนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการส่งเสริม ป้องกันสาธารณสุขที่ทั่วถึง ตลอดจน
ป้และควบคุ
องกัน มโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา และการออกก้าลัง
กาย เพื่อให้หา่ งไกลยาเสพติด
3.4 จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และด้วยโอกาส

-7ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
3.5 รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการป้องกันและ

2

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด
2.86

17

24.29

-

-

-

-

ส้านักปลัด อบต.

-

-

-

-

ส้านักปลัด อบต.

-

-

-

-

ส้านักปลัด อบต.

0

0.00

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60,000.00

0.24

ส้านักปลัด อบต.

7,739,102.00

31.14

จานวนงบประมาณ

บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
4.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงไว้ซึ่ง
ความอุดมสมบูรณ์
4.2 สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่เยาวชนและประชาชน
4.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ เพื่อให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด น่าอยู่อาศัย
รวม

-

-

-8-

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด

1

1.43

-

-

1

1.43

35,000.00

0.14

2

2.86

66,500.00

0.27

22

31.43

10,609,038.00

3

4.29

50,000.00

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
5.1 การพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและ

31,500.00

0.13

-

คุณภาพ
5.2 เสริมสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชน

-

-

-

ด้านการท่องเที่ยว
5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการด้ารงไว้ซึ่ง

ส้านักปลัด อบต.

วิถีชีวิตชุมชน
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 ส่งเสริมการบริการที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจ
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การท้างาน

42.69 กองคลัง, กองช่าง
ส้านักปลัด อบต.
0.20

ส้านักปลัด อบต.

-9-

2

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด
2.86

-

-

5

7.14

222,160.00

0.89

รวม

32

45.71

10,906,198.00

43.89

รวมทัง้ สิน้

70

100.00

24,850,000.00

100.00

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
6.3 สร้างจิตส้านึก ค่านิยม และจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั ิราชการ
6.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

0.10

ส้านักปลัด อบต.

25,000.00
-

-

-

ท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน พนักงานและลูกจ้าง ให้มีความรู้
ความสามารถ
6.5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการที่ดี

กองคลัง,
ส้านักปลัด อบต.

