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ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ  12  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

  แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  เป็นแผนที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลศรี
โนนงาม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2561  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม มีความชัดในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ   มีการ
ประสานและบูรณาการในการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการใน
แผนการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564)  และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญ   ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้แนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

  อนึ่ง การจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามในครั้งนี้ข้าพเจ้าใน
นามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนพนักงาน
ทุกคน  ที่มีส่วนในการระดมความคิด  และช่วยวางแผนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2561   
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และหวังว่าจะน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนด าเนินงานต่อไป 

 
 
 
  
              นายอินศร  บุญสาง 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

      27   ตุลาคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
           หน้า  
ส่วนที่  ๑บทน า           1 
         
ส่วนที่  ๒บัญชีโครงการ / กิจกรรม        
 -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      ๔  

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ               6 
            
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑.  ลักษณะของแผนด าเนินงาน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนการด าเนินงาน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61แผนด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
โนนงาม  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและลดความซับซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานอื่นและจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงานโครงการในแผนด าเนินงาน  และในแผน
ด าเนินการจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนด าเนินงานจะมีที่มา
จาก 

-  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยอื่นด าเนินการ) 

-  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

-  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ
ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕61 
๒. เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น 
๓.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนด าเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 
๔.  เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน 
๕.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 
๖.  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

๓.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘หมวด๕ 
ข้อ๒๖ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆท่ีต้องการด าเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนด าเนินงานโดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ 
  ๓.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนด าเนินงาน  เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  ๕.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนด าเนินงานโดย
ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ    
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
          ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 
 

 
๔.  แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล  ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงมีแนวทาง
ในการจัดท าดังนี้ 

๑.  เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน  (Action  Plan) 
๒.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
๓.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
๔.  การรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนด าเนนิงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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๕.  ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม  
ที่มีการด าเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆท่ีจะเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่๒การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องแผนยุทศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีองค์ประกอบของแผนด าเนินงาน  ๒  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  ๑  บทน า 
  ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ขั้นตอนที่๓การประกาศแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรม 
การพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนด าเนินงานทั้งนี้ให้
ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
๖.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนใน
การบริหารงานมากขึ้นท าให้มีการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นท าให้มีการ
ประสานงานแบบบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนและท าให้มีการใช้ทรัพยากรก าร
บริหารงานของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดและเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
เร่ือง การประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 

--------------------------------------------------------------------------------    
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘หมวด ๕  (การน าแผนไปปฏิบัติ)  ข้อ  ๒๖และข้อ๒๗และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)  พ.ศ.๒๕59  ข้อ  
12  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕61โดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕61ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  27   ตลุาคม  พ.ศ.๒๕60 
 
 
 
 

(นายอินศร  บุญสาง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

 


