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แผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 
1. ความเป็นมาของแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งซึ่งประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท าแผนพัฒนาและแผนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ   มีการประสานและ
บูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ที่แสดงถึงโครงการ/
กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  จะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรหรือตั้ง
งบประมาณส าหรับด าเนินการเรียบร้อยและก าหนดช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานให้มีความชัดเจน  จะท าให้การ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณสะดวกมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1. เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ที่ จะด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองจอก   

2. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
4. เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ที่ได้ตั้งงบประมาณจะด าเนินงานจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท า “ร่าง” แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกจัดท า “ร่าง” แผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณา “ร่าง” แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกเสนอ “ร่าง” แผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  เสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น   
  อ านาจในการขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอ านาจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 

4. แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล  
ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan) 
 2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จากการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2. แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม การด าเนินงานและการประเมินผล  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3. ท าให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก     
 4. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก     
 5. ท าให้สามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท าให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและทั่วถึงครอบคลุม 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก     
 7. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา 
อบต.หนองจอก 

1. รวบรวมแผนงาน/โครงการ  

2. จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

3. การเสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนา 
การจัดท าแผนพัฒนา 
อบต.หนองจอก 

4. พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
   การเสนอร่างต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหาร อบต.หนองจอก ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

4. ประกาศใช้ 


