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ของ
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งานน��บา�และแผนงานน��บา�และแผน
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คํานํา



๑

องค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการกิจการจริงทั้งหมด
ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดําเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ ได้จัดทําตามข้ันตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงแผนการดําเนินงานนี้ ไม่ใช่การ
จัดทําแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรมท้ังหมดท่ีดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหมากหญ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหมายความรวมถึงทั้งหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน อื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หมากหญ้าด้วย ทําให้แนวทางการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ทั้งยังเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร การควบคุมการดําเนินงาน การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาตําบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การจัดทําแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา และเจ้าหน้าท่ีทุก ๆ ท่าน ท่ีได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นกลั่นกรองและจัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหมากหญ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้คงใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหมากหญ้า อย่างสูงสุดต่อไป

..............................................................
(นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข)

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําหมากหญ้า

ผู้อนุมัติ

..........................................................
(นายณฐพบ ชาดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า

สารบัญ



๒

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนํา
บทนํา 3

๑.๑ วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน ๔
๑.๒ ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน ๔
๑.๓ ประโยชน์ของแผนดําเนินงาน ๔

ส่วนที่ ๒ บัญชี�ครงการ/กิจกรรม
๒.๑ สรุปงบหน้าแผนดําเนินงาน 5-7
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 8-30

ส่วนท่ี ๑ บทนํา



๓

ตามระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานโดย
รวบรวมแผน/โครงการ และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานน้ัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดประจําปีงบประมาณนั้น ทําให้
แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานงานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า มี ยุทธศาสตร์การพัฒนาในการดําเ นินงาน
รวมยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน มีความโปร่งใสเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน นําพาอาชีพให้พลเมืองพอเพียง มีทางเลือก พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค สร้างเสริมสิทธิ
เพื่อประโยชน์ในชุมชน มุ่งสู่สังคม สิ่งแวดล้อม” ดังนี้

�ุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ มีจํานวน 2 แผนงาน คือ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานการศึกษาฯ

�ุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีจํานวน 4 แผนงาน คือ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

�ุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีจํานวน 3 แผนงาน คือ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง

�ุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาฯ กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจํานวน
๒ แผนงาน คือ
แผนงานการศึกษาฯ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

�ุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็ง สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีจํานวน 4 แผนงาน คือ

แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง



๔

1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
๑. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกส่วน
๒. เพื่อกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล
๕. เป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔

1.2 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า

เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพื้นท่ีเขตตําบลหมากหญ้า ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดําเนินการ
ในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนา
จังหวัด/อําเภอหรือก่ิงอําเภอ แบบบูรณาการ

ข้ันตอนที่ ๒ การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า จัดทําร่าง

แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหมากหญ้า กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า
โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนํา
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ข้ันตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า นําร่าง

แผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อประกาศใช้แผนการดําเนินงาน โดยองค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า จัดทําประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหมากหญ้า เรื่อง แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้าประจําปี งบประมาณ พ.
ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ และสามารถตรวจสอบได้

1.3 ประ��ชน์ของแผนการดําเนินงาน
๑. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีคู่มือในการดําเนินงาน ที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถควบคุมการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

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



5


	  ของ
	    องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
	         อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
	งานนโยบายและแผน
	สำนักงานปลัด
	Plan&Policy
	องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จัง
	แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
	การจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมาก
	       สารบัญ
	หน้า
	ส่วนที่  ๑บทนำ
	       บทนำ3
	๑.๑  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน๔
	๑.๒  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน๔
	๑.๓  ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน๔
	ส่วนที่  ๒บัญชีโครงการ/กิจกรรม
	๒.๑  สรุปงบหน้าแผนดำเนินงาน5-7
	๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม8-30

