แผนการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำนำ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน และให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนิ น งาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่ มเติม (ฉบับที่ 1) โดยมีคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นหน่วยรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด ำเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ การบริห ารส่ ว นตำบลหนองแวง แล้ ว จั ด ทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงพิจารณา แล้วเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
สำนักงานปลัด
งานนโยบายและแผน

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1
บทนำ

1

บทที่ 2
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรม (แบบ ผด.01)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.02)

3
4

~1~
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

บทนำ
แผนการดาเนิ นงาน หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
จุดมุ่งหมำยของกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีบประมาณนั้น เพื่อให้
แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้ น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนิน งานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงานจะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมี
ที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ
3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่าย
ชาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาของหน่ ว ยราชการ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตรวจสอบจากแผนการปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตาม
ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่ว ยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็น แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

~2~
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

“ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้ จัดท าให้ แล้ว เสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่วัน ที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การชยายเวลาการจัดทาและแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

~3~
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

บทที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงาน แผนงาน สาธารณสุข
รวมทั้งหมด

แบบ
ผด.
01

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบหลัก

1
1

100
100

45,000
45,000

100
100

สานักงานปลัด

3

~4~
แผนการดาเนินงาน พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ
ผด.
02

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงำน สำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ สถำนที่
(บำท)
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ.256
ดำเนินกำร
1

พ.ศ.2562

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ
ที่
1.

โครงการถนนปลอดภัย

ถนนปลอดภัยสายจากบ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3
ถึง บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 4 ดังนี้
-จ้างเหมารถแบ็คโฮ จานวน 1 คัน เพื่อปรับ
พื้นที่ไหล่ทางโดยขุดวัชพืช ต้นไม้ ตอไม้ หรือ
เศษวัสดุ ออกจากไหล่ทางทั้งสองข้าง
-จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้าย เพื่อ
ย้ายเศษวัชพืช ต้นไม้ ตอไม้ หรือเศษวัสดุอื่นๆ

45,000

หมู่ที่ 3,4

สานักงาน
ปลัด

4

