
 
 
 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดนางแกว้ 
 
 
 



ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  ก าหนดไว้ว่า  “แผนการด าเนินงาน”  หมายความว่า  
แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  โดยมีขั้นตอน
การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน โดยข้อ ๒๗  ได้ก าหนดให้มี
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณนั้น  

   
  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  ข้อ  ๒๖ และ ข้อ  
๒๗  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานซึ่งจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก มากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ฉบับนี้  จะสามารถใช้ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างยิ่ง  
 
         
 

      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตุลาคม  2560   

 
 
 
 
  



 

 
สารบัญ 

 
 

เรื่อง              หน้า 
 
ส่วนที่  ๑  บทน า  
 บทน า         ๑ 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๑ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     1 – ๓ 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      3 
  
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. 0๑)    4  
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒)    5 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

*************************** 
  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.2559  ข้อ  ๒6  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ครั้งที่  3/2560  เมื่อวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕60  แล้ว 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.2559              
จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
      

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 

            (นายสมเกียรติ  สมโภชน์ ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  1 
 

 
 
 

๑.  บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  ข้อ  ๒๖  ได้ก าหนดไว้ว่า  การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน       และข้อ  ๒๗  ก าหนดว่า  แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่ว ยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณนั้น  

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานซ่ึงจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น  
 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด า เนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   

(๒)  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 251  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและ
บูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน   

(๓)  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีความ
สอดคล้องกับการจัดท าแผนของจังหวัดและอ าเภอ  จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  
จ านวน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

1 



 ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เก็บ

รวบรวมข้อมูลแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  หน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ที่จะ
มีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ทั้งที่เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว เองและโครงการของหน่วยงานอื่น 

 ขั้นตอนที่  ๒  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจากหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  ๒  ส่วนคือ 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. 0๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒)  
 

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต. น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนา อบต. และคณะกรรมการพัฒนาอบต. พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   

ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหาดนางแก้ว มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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