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 ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕48 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ ๒๖ 
การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั ้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.256 5                    
ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าวโดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที ่ในการบริหารท้องถิ่นเองเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งงานด้านการวางแผนเพื่อที่จะให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นและใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละ เอียดต่าง ๆของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
 
 
 

/2. ลักษณะของแผน… 
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2. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 
  1. แผนฉบับนี้เป็นแผนการดำเนินงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดทำขึ้นภาย
หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
  2. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน 
   3. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ของอบต.เมืองเดช 
 

3. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  1. แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 
  2. แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  3. แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการ
จำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อถึงห้วยเวลามีความสะดวกมากข้ึน 
 

4. แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู ้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ
การประเมินผลดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทาง ดังนี้ 
  1. การเก็บรวมรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองเดชและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าว
สามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และอาจตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด /อำเภอแบบ
บูรณาการ 
  2.การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองเดชที ่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัต ิการอยู่  2 ส่วน  คือ                   
ส่วนที่ 1  บทนำ  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 

5. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ ๑   ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  ขั้นตอนที่ 2   ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 3   การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน  

/จากข้ันตอน... 
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จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุน   
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/6. ระยะเวลา... 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

ทำร่างแผนดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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6. ระยะเวลาในการทำแผนดำเนินงาน 
  แผนดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 
7. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
  ๑. ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช                
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
  ๒. ทำให้การใช้จ ่ายงบประมาณขององค์การบร ิหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ๓. ใช้เป็นเครื ่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ 
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
  ๔. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดีการวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กรทำให้กิจกรรมต่าง ๆที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ
ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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