
คํานํา 
 

   การจัดทําแผนการดําเนินงาน ได้จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 27 โดยแผนการดําเนินงาน  จะเป็นเอกสารที่แสดง
ถึง รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ  ที่จะดําเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโนนทอง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖4  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองรวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้
ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบ 
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนทอง รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง ต่อไป      

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

   หน้า 

 ส่วนที่  ๑   บทนํา  

- วัตถุประสงค์                                                                                              ๑      

   - ขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน                                                 ๑     

   - ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน                                                          ๒       

    

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ / กิจกรรม  

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                           ๓-๔             

- บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                               ๕-18  

- บัญชีจํานวนครุภัณฑ์                                                                             19-24         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 
แผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง 

ประจําปี งบประมาณ  ๒๕๖4 
 

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

 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้นซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทําแผนพัฒนามี
หน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนงาน / โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือให้การจัดการและ
การติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนาและ กิจกรรม ที่ดําเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโนนทอง มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองประกอบด้วย องค์ประกอบ ๒  ส่วน ส่วนที่ ๑ บทนํา   และส่วนที่  ๒ 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญเพ่ือให้ทราบโครงการ  / กิจกรรม  ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนทอง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โดยนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ประสานงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง 
เรื่อง การใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

************************* 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ ๒๗  แผนการ
ดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาในการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้ บริหาร   เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง  อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ ณ วันที่       เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
  
 
 (ลงชื่อ 

   (นายสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์)  
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

๑.๑ บทนํา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  ข้อ ๒๗  
แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาในการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็น
อํานาจของผู้บริหาร   ผู้บริหาร   เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง  
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานประจําปี  .ศ.๒๕๖4 

สําหรับแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖4  แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖4  ทําให้แนวทางดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง  มีความ
ชัดเจนในการป ิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงาน และการจําแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน 
 
๑.๓  ขั นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ขั นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมและงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั นตอนที่ ๒  การจัดทําร่างแผนดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ป ด 
ประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องป ดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
 

๒ 
  ขั นตอนที่ ๓  การประกาศแผนดําเนินงาน เค้าโครงร่างแผนการดําเนินงาน  ร่างแผนการ
ดําเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานที่ดี และมีความเหมาะสมย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้  



๒ 
 

ขั นตอนที่ ๓  การประกาศแผนดําเนินงาน เค้าโครงร่างแผนการดําเนินงาน ร่างแผนการดําเนินงานให้
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอนคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น  
 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานที่ดี และมีความเหมาะสมย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
๑. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งการบรรลุ

จุดมุ่งหมาย ( Attention of Objectives) มีความสําคัญอย่างยิ่ง 
๒. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด

วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนินมีความ
สอดคล้องต่อเนื่องกันก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดทําแผนดําเนินงาน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 

๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction uncertainty) การจัดทําแผนการดําเนินงานเป็นการลดความไม่
แน่นอนในอนาคต เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสิงคมโดยส่วนรวม การวางแผนการดําเนินงานจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้
งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากันไม่ได้ ต้องดําเนินการคู่กันและ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะทําให้การใช้งบประมาณและการดําเนินโครงการสัมพันธ์กัน 

๕. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนการดําเนินงานช่วยให้สร้าง
ความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลทําให้กิจกรรมต่างๆ ที่
วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบล และในพ้ืนที่เขต
องค์การบริหารส่วนตําบลรวมทั้ง เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ําซ้อมในการป ิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 
 

  

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  .ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง 
ลําดับ 

ยุทธศาสตร ์ ประจําปี 2564 หมายเหต ุ

ที ่
 จํานวนโครงการ   จํานวน

งบประมาณ  
  

1 
 
การพัฒนาด้านระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 16 5,134,200   

2 การพัฒนาด้านส่งเสรมิคณุภาพชีวติ 14 15,305,230   

3 การพัฒนาทางด้านการจดัระเบียบชุมชนและรักษา 3 200,000   

  ความสงบเรียบร้อย 
 

   

4 
การพัฒนาทางด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 3 110,000   

5 
การพัฒนาทางด้านการบริหารและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - -   

6 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฯ 19 5,272,836   

7 การพัฒนาด้านทางการเมือง การบริหารของรัฐ 7 1,820,000   

รวม 62 27,842,266   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง 
เรื่อง การใช้แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

************************* 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ ๒๗  แผนการดําเนินงาน
ให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
การขยายเวลาในการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหาร   เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง  อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่   12   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3    
  
 
 (ลงชื่อ 

                          (นายประสาท   ม่วงศิลป์) 
                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง ป ิบัติหน้าที่ 

                            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                 

แผนการดําเนินงาน 

               งบประมาณ  ปี  ๒๕๖4 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์  จงัหวัดชัยภูมิ 
 

 

 



แบบ ผด.๐๑

จ านวนโครงการ จ านวน
ที่ด าเนินการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา                     16 โครงการ 25.81                5,134,200           18.44 กองช่าง

    
                                                                       รวม                    16 โครงการ 25.81                5,134,200           18.44
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      2.1 แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์                      5 โครงการ 8.06 14,700,000 52.79 กองสวัสดิการ
      2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง                      4 โครงการ 6.45                  280,000              1.00 กองสวัสดิการ
      2.3 แผนงานด้านสาธารณสุข                      5 โครงการ 8.06                  325,230              1.16 ส านักปลัด

                                                                       รวม 14 โครงการ 22.58 15,305,230         54.97
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

         และการรักษาความสงบเรียบร้อย
      3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน                     3 โครงการ 4.84                  200,000              0.71 ส านักปลัด

                                                                       รวม                    3 โครงการ 4.84                  200,000              0.71
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

      4.1 แผนงานด้านการเกษตร                    3 โครงการ 4.84 110,000              0.39 ส านักปลัด
                                                                       รวม                   3 โครงการ 4.84 110,000              0.39
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      6.1  แผนงานด้านการศึกษา                  14 โครงการ 22.58                4,912,836 17.64 กองการศึกษา
      6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม                    5 โครงการ 8.06                  360,000 1.29 กองการศึกษา

บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง

ยุทธศาสตร์แผนงาน
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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จ านวนโครงการ จ านวน
ที่ด าเนินการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์แผนงาน
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

            และนันทนาการ

                                                                       รวม                 19 โครงการ 30.65                5,272,836 18.93
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทางการเมือง การบริหาร
             ของรัฐ
      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                  7 โครงการ 11.29                1,820,000 6.53 ส านักปลัด

                                                                       รวม                 7 โครงการ 11.29                
รวมทั้งส้ิน        62    โครงการ 100                   27,842,266 100
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