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                องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
                     อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 



คํานํา 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ขอ  12    แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีตองดําเนินการใน
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

  แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  เปนแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของตําบลศรีโนนงาม 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.252  ขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม มีความชัดในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ   มีการประสาน
และบูรณาการในการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงานโครงการในแผนการ
ดําเนินงาน ซ่ึงกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  
และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญ   ในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังชวยใหแนวทางการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

  อนึ่ง การจัดทําแผนดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามในครั้งนี้ขาพเจาใน
นามผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ขอขอบพระคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานตลอดจนพนักงาน
ทุกคน  ท่ีมีสวนในการระดมความคิด  และชวยวางแผนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ.2562  
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  และหวังวาจะนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนดําเนินงานตอไป 

 
 
 
  
              นายอินศร  บุญสาง 
                      นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

        9  ตุลาคม  2561 
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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

๑.  ลักษณะของแผนดําเนินงาน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕59   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแผนการดําเนินงาน  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  แผนดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  ทําใหองคการบริหารสวนตําบล     
ศรีโนนงาม  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและลดความซับซอนของโครงการ   มีการประสานและบูรณา
การการทํางานกับหนวยงานอ่ืนและจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงานโครงการในแผนดําเนินงาน  และใน
แผนดําเนินการจะทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีบรรจุไวในแผนดําเนินงานจะมีท่ีมา
จาก  

-  งบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยอ่ืนดําเนินการ) 

-  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานเอง โดยไมใช
งบประมาณ 

-  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาคหรือหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดาํเนินงานในพ้ืนท่ี 

 

๒.  วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน 
๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ี  ของ

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 
๒. เพ่ือเปนการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอ่ืน 
๓.  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนดําเนินงานท่ีชัดเจนในการปฏิบัติ 
๔.  เพ่ือใหมีการติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน 
๕.  เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี 
๖.  เพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน 

 

๓.  ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๕  
 ขอ ๒๖  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงาน  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืนๆท่ีตองการดําเนินงานในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนดําเนินงาน โดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ 
  ๓.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  นํารางแผนดําเนินงาน  เสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหความเห็นชอบ 
    ๕.  เม่ือผูบริหารทองถ่ิน ใหความเห็นชอบรางแผนดําเนินงานแลว  ใหประกาศเปนแผน
ดําเนินงาน  โดยปดประกาศแผนดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ   เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน
รับทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

จากข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ    
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
          ผูบริหารทองถิ่น 
 

 
 

 
๔.  แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผล  ดังนั้นแผนดําเนินงานจึงมีแนวทางใน
การจัดทําดังนี้ 

๑.  เปนแผนท่ีแยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินงาน  (Action  Plan) 
๒.  จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
๓.  แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึง

การดําเนินงานจริง 
๔.  การรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขาดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 

จัดทํารางแผนดําเนนิงาน 

เสนอรางแผนดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนดําเนินงาน 

เสนอรางแผนดําเนินงานตอผูบริหาร

ผูบริหารทองถิน่ใหความเหน็ชอบ 

ประกาศใช 
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๕.  ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี ๑  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม  
ท่ีมีการดําเนินงานจริงในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเองและโครงการ/กิจกรรม ท่ีหนวยงานอ่ืนท้ังหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีจะเขามาดําเนินงานในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทําราง
แผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 ข้ันตอนท่ี  ๒  การจัดทํารางแผนดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนดําเนินงาน โดย
พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองแผนยุทศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  ท่ีกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีองคประกอบของแผนดําเนินงาน  ๒  สวน  คือ 
  สวนท่ี  ๑  บทนํา 
  สวนท่ี  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี  ๓  การประกาศแผนดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  นํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรม 
การพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณารางแผนดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน  ประกาศเปนแผนดําเนินงาน  ท้ังนี้
ใหปดประกาศแผนดําเนินงานภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 
๖.  ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 
 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความชัดเจนใน
การบริหารงานมากข้ึน  ทําใหมีการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน  ทําใหมีการ
ประสานงานแบบบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานอ่ืน และทําใหมีการใชทรัพยากรการ
บริหารงานของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุดและเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
เรื่อง  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

--------------------------------------------------------------------------------    
  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๕  (การนําแผนไปปฏิบัติ)  ขอ  ๒๖ และ ขอ ๒๗  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.๒๕59  ขอ  
12  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม   ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕62  โดยความเห็นชอบของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  จึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี     9   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕61 
 
 
 
 

(นายอินศร  บุญสาง) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
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