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ส่วนที่ 1
1. บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นจั ดทาแผนการดาเนิ นงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
องค์การบริห ารส่ว นจั งหวัดปั ตตานี จึงได้จัดท าแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนควบคุมการดาเนินงานให้เป็น ไปอย่าง
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งเป็ น เครื่อ งมื อ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ในปีต่อๆ ไป
2. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
2.2 เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมการพั ฒ นา
ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
2.4 เพื่อให้ การดาเนิ นงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น
2.5 เพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทางาน
3. ขัน้ ตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้น ตอนที่ 3.1 กำรเก็บ รวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นา ที่บรรจุในแผนการดาเนินงาน
มีที่มาจาก
3.1.1 งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (รวมทั้ งเงิน
อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.1.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใ ช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.1.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
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ขั้นตอนที่ 3.2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนั บ สนุ นการจัดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นจัด ทาร่างแผนการดาเนินงาน โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3.3 กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ วเสนอผู้บริห ารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
4. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
4.1 ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ งานตามแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด มี ค วามชั ด เจน
มากยิ่งขึ้น
4.2 ท าให้ มี ค วามสะดวกในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด
4.3 ท าให้ ท ราบถึงรายละเอี ยดแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จกรรม ที่ ด าเนิ น การจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
4.4 ทาให้สามารถตรวจสอบการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานต่อ ๆ ไป
******************************

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.10 แผนงานการเกษตร
111 แผนงานการพาณิชย์
1.12 แผนงานงบกลาง
รวม

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด ดำเนินกำร
โครงกำรทั้งหมด
1,680,000.00
1,680,000.00

-

6.45

-

1

6.45

33.33
-

1

33.33

หน่วยงำนดำเนินกำร

กองช่าง
-
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
2. ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนให้ได้มำตรฐำน
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.10 แผนงานการเกษตร
2.11 แผนงานการพาณิชย์
2.12 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด ดำเนินกำร
โครงกำรทั้งหมด
24,282,585.00
69,503.08
24,352,088.08
26,032,088.08

-

93.28

-

1

0.27

-

1

93.55
100.00

33.33

33.33
-

2
3

66.67
100.00

หน่วยงำนดำเนินกำร

กองช่าง
กองช่าง
-

4

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิม่ เติม) ครั้งที่ 2
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการจัดทาซุ้ม
จัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติและบริเวณ
เฉลิมพระเกียรติและ
ปลูกต้นไม้พระราชทานในพิธีถวาย
บริเวณปลูกต้นไม้
พระพรชัยมงคล ในส่วนภูมิภาค
พระราชทานในพิธีถวาย
จังหวัดปัตตานี
พระพรชัยมงคล ในส่วน
1. งานก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ภูมิภาค จังหวัดปัตตานี
สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จานวน 1 แห่ง
2. งานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ) จานวน
3 รายการ
3. งานบริเวณปลูกต้นไม้
พระราชทาน จานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
1,680,000.00

สถานที่
ดาเนินการ
ศาลากลาง
จังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้ได้มาตรฐาน
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับปรุงระบบ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
สาธารณะด้วยโคมไฟถนนพลังงาน
ด้วยโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณถนนเชื่อมต่อ
แสงอาทิตย์บริเวณถนน
ระหว่างหมู่บ้าน และการใช้โคมไฟ
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
หลอด LED ภายในอาคาร
สานักงานองค์การบริหาร
และการใช้โคมไฟหลอด
ส่วนจังหวัดปัตตานี
LED ภายในอาคาร
สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี

งบประมาณ
(บาท)
24,282,585.00

สถานที่
ดาเนินการ
จังหวัด
ปัตตานี

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้ได้มาตรฐาน
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการซ่อมเปลี่ยน
เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ
หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย A1 ต.บานา อ.เมือง
ถนนสาย A1 ต.บานา
จ.ปัตตานี แผนกหม้อแปลงภายใน
อ.เมือง จ.ปัตตานี
รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 1 เฟส
19,000/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ
แบบแขวน จานวน 1 เครื่อง
และติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส
19,000/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ
แบบแขวน จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
69,503.08

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เขตอุสาหกรรม กองช่าง
อบจ.ปัตตานี
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