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      ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  “แผนการด าเนินงาน”  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดง
ให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหม ดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๗   แผนการด าเนินงาน    
ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง         
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในปีงบประมาณนั้น   
   

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญจึงได้ด าเนินการจัดท า    
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบ     
ถึงแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน      
ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการก ารท างาน   
กับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้        
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกข้ึน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน การด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย ส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑   ฉบับนี้  จะสามารถใช้ประโยชน์               
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญและผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างยิ่ง 
 
 
 
                      งานนโยบายและแผน   
           องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
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ส่วนที่ ๑  บทน า 
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- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      ๑ 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๒ 
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ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (ผด.๑)    ๔  
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ภาคผนวก  
   ประกาศใช้แผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

 
 

๑. บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด ๕  ข้อ ๒๖, ข้อ ๒๗   ข้อ ๒๖ การจัดท าการแผนด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  
โดยมีขั้นตอน ด าเนินการ   ดังนี้  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ            
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผน การด าเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน การด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผน การด าเนินงาน ภายในสิบห้าวัน      
นับแต่วันที่ประกาศตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง      
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในปีงบประมาณนั้น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ .ศ . ๒๕๕๙  แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แ ล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่               
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ       
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   
   

  แผนการด าเนิ นงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑   จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ                  
ในปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑    เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการด าเนินการพัฒนาในพื้นที่ภายในเขตปกครอง     
ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลห้วยส าราญ 
   

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผน การด าเนิ นงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  จะสามารถแสดงถึงรายละเอียดในการปฏิบัติโครงการ/แผนงาน  กิจกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้มากท่ีสุด   เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   สามารถเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป 
อย่างเหมาะสมและเป็นเ ครื่องมือในการติ ดตามการด าเนินงานและการประเมินผลต่อไป     ทั้งนี้การจัดท า      
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย ส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑  มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑) เพ่ือให้ การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ป ี            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  ๒) เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติมีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้ว ยส าราญ  ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอี ยดของโครงการ /กิจกรรม  
งบประมาณ   สถานที่ด าเนินงาน  ระยะเวลา  หน่วยงานด าเนินงาน 
 



      - ๒- 
 

๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  (หมวด ๕ ข้อ ๒๖)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน   
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
 โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ  
  ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้ว   เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  ๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผน 
การด าเนินงาน  โดยปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

  ๑. ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  ๒. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  ๔. ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน   
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 


