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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  
จัดทำขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนิน   
การในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้แนวทางในการดำเนิน 
งานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของการบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ    มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ    ของ
แผนงาน /โครงการในแผนการดำเนินงาน   
 

การจดัทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารสวนตำบลโนนยอ    ได้ปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559    และ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561    โดยได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุ
ในแผนการดำเนินงาน มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ขององค์การ                             
บริหารส่วนตำบลโนนยอ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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           สว่นที ่ 1 
    บทนำ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559   และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  
ทีจ่ะดำเนินงานทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณ   
พ.ศ.2564   ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   มีการประสานและ
การบูรณาการ  การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ  
ดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

 

วตัถปุระสงค์ของแผนการดำเนนิงาน 
1.  เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ 
     องคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
2 .เพ่ือระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงตามปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความชัดเจนมีการประสาน   
    และบูรณาการการทำงานภายในหน่วยงาน 
4.  เพ่ือการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

 
 

              /แผนภมูแิสดง... 



2 
 
 

แผนภูมแิสดงขัน้ตอนการจดัทำแผนการดำเนนิงาน 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ    รวบรวมโครงการ/กิจกรรม        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น          
                            หน่วยงานอ่ืน 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน          
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
 
 
        พิจารณาร่างฯต่อผู้บริหาร 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น    ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
 
 
               ประกาศใช้ 

 
 
 

/ระยะเวลา... 
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ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือให้ดำเนิน
โครงการในปีงบประมาณนั้น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง  สำหรับ 
เทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอได้   เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งให้จังหวัดทราบ 

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจ
ของนายอำเภอ การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แนวทางในการจดัทำแผนการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและประเมินผล  
ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้ 

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 
            2.  จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
                3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง 
                การดำเนินการจริง 

     4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนการจดัทำแผนการดำเนนิงาน 
 

ขั้นตอนที ่1 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
      คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ

ดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมทีห่น่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด / อำเภอ   หรือ 
กิ่งอำเภอแบบบูรนาการ 
 

ขั้นตอนที ่2   การจัดทำรา่งแผนการดำเนนิงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น      จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัด 

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

/ส่วนที่ 1... 



4 
ส่วนที่ 1  บทนำ 
ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที ่  3   การประกาศแผนการดำเนนิงาน 

คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ 
การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง แผนการดำเนินงานพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปี  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
เคา้โครงแผนการดำเนนิงาน 

สว่นที ่ บทนำ 
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ข้ันตอนการจัดทำ และประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
องคป์ระกอบ   ประกอบด้วย 
1.1 บทนำ 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
สว่นที ่  2  บญัชโีครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

ปีงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องคป์ระกอบ  ประกอบด้วย 
2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ประโยชนข์องแผนการดำเนนิงาน 

1.  ทำให้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ 
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  สามารถสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 
3.  เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจน มีการประสานและ 

                 บูรณาการการทำงานภายในหน่วยงาน 
4.  การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

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


