
 

 

 

 

 
     
 
 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต้าบลน ้าจืด 
เรื่อง   ประกาศใชแ้ผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

--------------------------- 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนมี
หน้าที่จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน น้ัน 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2560  ในการประชุมครั้งที่  3 /๒๕๕9  เมื่อวันพุธที่  23  
พฤศจิกายน  ๒๕๕9  เรียบร้อยแล้ว  
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  24 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕59 
 
 
 

              
            (นายดุสิต   ลิ่มปนกติกา) 

                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 

  



 
 
 
 

    

 
   แผนการด าเนินงาน 
 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256060  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลน  าจืดน  าจืด  
          อ าเภอกระบุรีอ าเภอกระบุรี      จังหวัดระนองจังหวัดระนอง  

 



 

 

 

 

 

 

ค าน า 
 
 
       ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา  และแผนการด าเนินงาน  โดยแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  และให้สอดคล้องกับระเบียบ  ว่าด้วยการประสานการจัดท าแผนพฒันาจังหวัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

       องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน  และให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง  
และการท างานมีความชัดเจน  โปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
       องค์การบรหิารส่วนต าบลน  าจืด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
สารบัญ 

 

           หน้า 
 
ส่วนที ่1   บทน า            

     - บทน า            1 
     - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        1  
     - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน        2 
     - ประโยชนข์องแผนการด าเนินงาน        4 

ส่วนที ่2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม            
       - บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ        5 
       - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         8 
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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  

บทน ำบทน ำ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 1   

บทน ำ 

 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา  และแผนการด าเนินงาน  โดยแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน  และให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล 
 

ความหมายของแผนการด าเนินงาน 
 

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  คือ  แผนการด าเนินงานที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง  ในปีงบประมาณ 2560 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่จะด าเนินการในพื้นที ่
2. เพื่อเป็นการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  ชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อน 
3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด  มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการใน 
    งานต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น และประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด  สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านต่าง ๆ   
    ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด  สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร   
    ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ได ้
    อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 



พิจารณารา่งแผนการ

ด าเนินงาน และเสนอรา่งฯ 
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ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี ้
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 
 

แผนภูมิขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 

 

 

 
 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร 

จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม

และจัดท าร่างแผนการ

ด าเนินงาน และเสนอร่างฯ 
 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจารณาเห็นชอบ 

และประกาศใช้ 

ผู้บริหำรท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 
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ขั นตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการ
จริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง 
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร /กิ จ ก ร ร ม ที่ ห น่ ว ย ง า น อื่ น จ ะ เ ข้ า ม า ด า เ นิ น ก า ร ใ น พื้ น ที่  
โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/
อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ แบบบูรณาการ 

ขั นตอนที่ 2   การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
             ส่วนที ่1  บทน า 
             องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

             ส่วนที ่2  บัญชีโครงการ /กิจกรรม 
              องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

   

ขั นตอนที่ 3   การประกาศแผนการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อ
ประกาศใช้ การประกาศใช้แผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนด าเนินงานพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต าบล……) ประจ าป ีเพือ่ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  หรอืภายในสามสบิ
วันนับแต่วันทีต่ั้งงบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิน่  
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แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการ
ประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

 
 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
 2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนนิการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่  จึงสามารถบอกถึงช่วงระยะเวลาที่จะจัดท ากิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ ท าให้สะดวกในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 
 

     
 
 

 

 

 
 
              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2  

บัญชีโครงกำร/กิจกรรมบัญชีโครงกำร/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และสาธารณปูโภค
   1.1  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบก ทางน า้ ใหส้ะดวก 10 13.33          3,981,300.00                 17.27 กองช่าง

และได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื นที่

   1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบริการพื นฐานใหม้ี 4 5.33          1,080,725.00                   4.69 กองช่าง

ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื นที่

รวม 14 18.67         5,062,025.00                21.96
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
    2.1  ส่งเสริมและพัฒนาโครงการหนึง่ต้าบลหนึง่
ผลิตภณัฑ์

- -  -  - ส้านกัปลัด อบต.
และวิสาหกิจชุมชน

    2.2 ส่งเสริมการค้าผ่านแดน  การประกอบอาชีพและ - - - - ส้านกัปลัด อบต.
สร้างรายได้ใหแ้ก่ประชาชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด  อ าเภอกระบรุี   จังหวัดระนอง

บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ ผด 0101
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

    2.3 ส่งเสริมการท้าเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 1 1.33               20,000.00                   0.09 ส้านกัปลัด อบต.
พอเพียง

รวม 1 1.33              20,000.00                  0.09
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
    3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ 8 10.67          1,620,685.00                   7.03 กองคลัง,
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เปน็คนดีมีคุณธรรม ส้านกัปลัด อบต.

ตลอดจนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

และภมูิปญัญาของท้องถิ่น

    3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข เพื่อใหป้ระชาชน 6 8.00             278,000.00                   1.21 ส้านกัปลัด อบต.
ได้รับการส่งเสริม ปอ้งกันสาธารณสุขที่ทั่วถึง ตลอดจน
ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ

    3.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา และการออกก้าลัง 5 6.67             125,000.00                   0.54 ส้านกัปลัด อบต.

กาย  เพื่อใหห้า่งไกลยาเสพติด

    3.4 จัดสวัสดิการสงเคราะหแ์ก่ผู้ยากไร้และด้วยโอกาส 3 4.00          5,250,000.00                 22.77 ส้านกัปลัด อบต.
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

    3.5 รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการปอ้งกันและ 2 2.67             215,000.00                   0.93 ส้านกัปลัด อบต.

บรรเทาสาธารณภยั เพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน

รวม 24 32.00         7,488,685.00                32.48

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม

    4.1  อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมคงไว้ซ่ึง 2 2.67               20,000.00                   0.09 ส้านกัปลัด อบต.

ความอุดมสมบรูณ์

    4.2  สร้างจิตส้านกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - - - - ส้านกัปลัด อบต.

ใหแ้ก่เยาวชนและประชาชน

    4.3  พัฒนาส่ิงแวดล้อมและปอ้งกันมลพิษ เพื่อใหม้ีความ - - - - ส้านกัปลัด อบต.

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย สะอาด นา่อยู่อาศัย

รวม 2 2.67              20,000.00                  0.09
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

    5.1 การพัฒนา  ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวใหม้ีศักยภาพและ - - - - -

คุณภาพ

    5.2 เสริมสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชน - - - - -

ด้านการท่องเที่ยว

    5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ และการด้ารงไว้ซ่ึง 1 1.33               30,000.00                   0.13 ส้านกัปลัด อบต.

วิถีชีวิตชุมชน

รวม 1 1.33              30,000.00                  0.13

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

    6.1 ส่งเสริมการบริการที่ดี เพื่อใหป้ระชาชนมีความ 24 32.00        10,221,290.00                 44.33 กองคลัง, กองช่าง
พึงพอใจ ส้านกัปลัด อบต.

    6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 4 5.33               55,000.00                   0.24 ส้านกัปลัด อบต.

การท้างาน
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  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

    6.3  สร้างจิตส้านกึ ค่านยิม และจรรยาบรรณ 1 1.33               10,000.00                   0.04 ส้านกัปลัด อบต.

ในการปฏบิติัราชการ

    6.4  ส่งเสริมและพัฒนาใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิกสภา - - - - -

ท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน พนกังานและลูกจ้าง ใหม้ีความรู้

ความสามารถ

    6.5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 4 5.33             148,000.00                   0.64 กองคลัง,
และการบริการใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  เพื่อสนบัสนนุ ส้านกัปลัด อบต.

การบริหารจัดการที่ดี

รวม 33 44.00       10,434,290.00                45.26

รวมทัง้สิน้ 75 100.00       23,055,000.00              100.00
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