
           

ประกาศองคก์ารบริหารสว่นตำาบลสุมเส้า
เร่ือง   แผนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

...............................................................

เพ่ือให้การบริหารงานและการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบล    

สุมเสา้ เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน ดังนัน้ อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวา่ด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ กำาหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจัดทำาแผนการดำาเนินงาน โดย
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น หน่วยราชการ
สว่นกลาง สว่นภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดำาเนินการในพ้ืนท่ี
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และองคก์ารบริหารสว่นตำาบลสุมเสา้ ได้มีประกาศใช้
ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว้นัน้

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลสุมเสา้ จึงประกาศให้ใชแ้ผนการดำาเนิน
งานประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน ตัง้แตบั่ดน้ีเป็นตน้ไป
  

ประกาศ   ณ   วันท่ี         เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นางทวนิตรา  ทรงคาศรี)
นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลสุมเสา้



แผนการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕ 63

ของ

  องคก์ารบริหารสว่นตำาบลสุม
เส้า

  อำาเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี



   สำานักปลัด 
  งานนโยบายและแผน

คำานำา

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดทำาแผน
พัฒนาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๖ และ ขอ้ ๒๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑         ท่ีกำาหนดให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น จัดทำา
แผนการดำาเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น หน่วยราชการสว่นกลาง สว่นภูมิภาค รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงา
นอ่ืนๆ ท่ีดำาเนินการข้ึนจริงในพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารสว่นตำาบลสุมเสา้ เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลสุมเสา้

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลสุมเสา้



                                                                                                                   

สว่นท่ี ๑ บทนำา
ประกอบด้วย
๑. บทนำา
๒. วัตถุประสงคข์อง

แผนดำาเนินงาน
๓. ข้ันตอนการจัดทำา

แผนดำาเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผน

ดำาเนินงาน



สว่นท่ี ๑ 
บทนำา

๑. ลักษณะของแผนการดำาเนินงาน
“แผนการดำาเนินงาน” ท่ีกำาหนดไวใ้นระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วา่ด้วยการจัดทำาและ
ประสานแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ นัน้ มิใชก่าร
จัดทำาแผนพัฒนาแตเ่ป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ท่ีดำาเนิน
จริงทัง้หมดในพ้ืนท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในแตล่ะปีงบประมาณ เพ่ือให้
ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนท่ีการดำาเนินการ

แผนการดำาเนินงาน เป็นแผนตอ่เน่ืองมาจากงบประมาณรายจา่ย
ประจำาปี กลา่วคือองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นรวบรวมแผนโครงการตา่งๆ ตามงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีมาจัดทำาแผนการดำาเนินงาน เพ่ือเป็นตัวกำาหนดทิศทางในการดำาเนินงาน ให้
ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนัน้ 
แผนการดำาเนินงานจึงมีลักษณะกวา้ง ดังตอ่ไปน้ี

1) เป็นเอกสารท่ีตอ่เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน
พัฒนาสี่ปี และงบประมาณ

รายจา่ยประจำาปี
2) เป็นเอกสารท่ีแสดงทิศทางชว่งเวลาดำาเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน

๓) เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีดำาเนินการ
พัฒนาจริงๆ

๔) เป็นเอกสารท่ีชว่ยควบคุมการดำาเนินงานตามโครงการ/แผน
พัฒนาตา่งๆ

๒. วัตถุประสงคข์องแผนการดำาเนินงาน



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดทำาแผนและประสาน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ กำาหนดให้แผนดำาเนินงานแลว้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณนัน้ เพ่ือให้ทราบถึงการดำาเนินงาน แผนงาน/โครงการท่ีเกิดข้ึนจริง 
โดยมีวัตถุประสงคดั์งตอ่ไปน้ี

๑) เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้
ดำาเนินการท่ีชัดเจน

๒) เพ่ือรวบรวมขอ้มูลของทุกหน่วยงานท่ีเขา้มาดำาเนินการในเขต
พ้ืนท่ีขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น
๓) เพ่ือแสดงถึงการใชแ้นวทางการดำาเนินแผนพัฒนาสี่ปีมาใช้

ดำาเนินการ
๔) เพ่ือเปรียบเทียบระหวา่งการนำาแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ท่ี

นำามาปฏิบัติจริง
๕) เพ่ือช้ีให้เหน็การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ อยา่ง

ชัดเจน
๖) เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
๗) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
๘) เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง และสามารถรวบรวมขอ้มูล

เพ่ือใชใ้นการ
ประกอบการพิจารณาจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิ่นและขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำาปี และเพิ่มเติมตอ่ไป

๓ แผนภูมิข้ันตอนการจัดทำาแผนการดำาเนินงาน

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำา
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำา
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น

ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม

จัดทำาร่างแผนการ
ดำาเนินงาน

เสนอร่างแผนการ
ดำาเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการ
ดำาเนินงาน

เสนอร่างแผนการ
ดำาเนินงาน ตอ่ผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ่น

ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น
ประกาศเป็นแผน

ดำาเนินงาน

องคก์ร
ปกครอง
สว่นทอ้ง

ถิ่น
หน่วยงา
นอ่ืนๆ



๔. ข้ันตอนในการจัดทำาแผน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดทำาและประสานแผน

พัฒนาองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ขอ้ ๒๖) ได้กำาหนดให้องคก์รสว่นทอ้งถิ่น
จัดทำาแผนการดำาเนินงานโดยมีขัน้ตอนดังน้ี

1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิ่นรวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนา

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น หน่วยราชการสว่นกลาง สว่นภูมิภาค 
รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการดำาเนินการในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น

2)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น จัดทำาร่าง

แผนการดำาเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน / โครงการ ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น และหน่วยงานตา่งๆ

3)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิ่น นำาร่าง
แผนดำาเนินงานเสนอตอ่

คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำา
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
ทอ้งถิ่น



๔) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำาเนินงาน 
แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถิ่น

เพ่ือให้ความเหน็ชอบ
5) เม่ือผูบ้ริหารทอ้งถิ่นให้ความเหน็ชอบร่างแผนการดำาเนินงาน

แลว้ ให้ประกาศเป็นแผน
ดำาเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนดำาเนินงานภายในสบิห้าวันนับตัง้แตวั่นท่ี
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน ทอ้งถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่ง
น้อยสามสบิวัน

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำาเนินงาน
๑) ไดรั้บถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดำาเนินการท่ีชัดเจน
๒) สะดวกตอ่การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่น
๓) สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจำากัดเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุด
๔) เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวขอ้ง
๕) สามารถรายงานผลการดำาเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผน

งาน/โครงการท่ีเกิดข้ึน
จริงในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น

๖) สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจัดทำาแผน/ขอ้บัญญัติงบประมาณ
ในอนาคต

๗) แสดงความสามารถ ศักยภาพ ท่ีตอบสนองความส ำาเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์และ

แผนพัฒนาสี่ปี
๘) ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตวา่จะดำาเนินการอยา่งไร



                                           

สว่นท่ี ๒ 
บัญชีโครงการ/

กิจกรรม
ประกอบด้วย
๑. บัญชีสรุปจำานวน

โครงการและงบประมาณ
๒. 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบ
ประมาณ





บัญชีสรุปจำานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลสุมเส้า อำาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำานวน
โครงการ   ท่ี
ดำาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จำานวนงบ
ประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงาน
ดำาเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา การสง่เสริมกลุม่อาชีพ การ
คา้ขาย และการเกษตรกรรม เพ่ือกอ่ให้เกิดรายได้ของ
ประชาชน ตลอดจนให้การสนับสนุนทางวชิาการ/เงินทุน 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ภายใตค้วามร่วมมือใน
ชุมชน

8 2.96 220,๐๐๐ 0.31 - สำานักปลัด
- กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านสังคม
๒.๑ แนวทางอุดหนุนและชว่ยเหลือผูพ้ิการ คนชรา ผูด้้อย
โอกาสทางสังคม และผูป้ระสบภัย
๒.๒ แนวทางสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด อุบัติภัย และสง่เสริมความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยส์นิ
๒.๓ แนวทางพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานสว่น
ตำาบล ตลอดจนศักยภาพ และความพร้อมขององคก์รใน
การให้บริการประชาชน

175 64.81 51,993,8
50

74.28 - สำานักปลัด
- กองคลัง
- กองการ
ศกึษาฯ
- กองสาธารณ
สุขฯ
- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองชา่ง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนากอ่สร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซม และ
บำารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายนำา้ ระบบไฟฟ้า
แสงสวา่ง และระบบประปาหมูบ่า้น 

22 8.15 7,420,๐๐๐ 10.60 - กองชา่ง

แบบ
ผด.01



ให้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านแหล่งนำ้ าและส่ิง
แวดล้อม
๔.๑ แนวทางการพัฒนากอ่สร้าง ฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง และปลูกตน้ไม้
๔.๒ แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดท่ีมีศักยภาพเชิงทอ่ง
เท่ียว และพักผอ่นหยอ่นใจของคนในพ้ืนท่ี

14 5.19 200,๐๐๐ ๐.29 - สำานักปลัด
- กองสาธารณ
สุขฯ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำานวน
โครงการ   ท่ี
ดำาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จำานวนงบ
ประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงาน
ดำาเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๕.๑ แนวทางสนับสนุนงานการควบคุมโรคติดตอ่และโรค
ระบาดทัง้ในคนและสัตว์

 32 11.85 1,267,๐๐๐ 1.81 - สำานักปลัด
- กองสาธารณ
สุขฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๖.๑ แนวทางสง่เสริมและพัฒนาศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสาร ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ อุดหนุนกิจกรรมทางการ
ศกึษา สง่เสริมกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

19 7.04 8,899,15
0

12.71 - กองการ
ศกึษาฯ

รวม 270 100.00 70,000,
000

100.00

                                                  

แบบ
ผด.01


