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ค าน า 
 

 แผนด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ

แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริง

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ มีความชัดเจน

ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบ

รูณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ

แผนงาน/โครงการ ในการแผนการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงาน 

จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ

ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 

 



ในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไฮ ครั้งนี้ ได้รับการ  

สนบัสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณ

มา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไฮ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

อ าเภอเมืองอุดดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
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ส่วนที ่1  บทน า 
 



1. บทน า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทย

โดยส่วนรวมและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารท้องถิ่น

เอง เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้การกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ 

โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง

งานด้านการวางแผน เพ่ือท่ีจะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้

บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองไฮ ได้ด าเนินการจัดท าแผนเพ่ือให้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 

ลกัษณะของแผนการด าเนนิงาน 

  1.แผนการด าเนินงานฉบับนี้เป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ 2562 ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ได้จัดท าขึ้น 

ภายหลังจากท่ีได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งแผนการ

ด าเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมด 

  2.เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีและมี

ลักษณะเป็นแผนการด าเนินการ  

  3.จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2562 

4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีเข้ามา

ด าเนินการในพื้นที่ของ อบต.หนองไฮ 

 

2. วัตถปุระสงคข์องแผนการด าเนนิงาน 



1.แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง

ท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

2. แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรมท้ังหมด ท่ีด าเนินการในปีงบ 

ประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ ท าให้มีความชัดเจน

ในการปฏิบัติมากขึ้น  

3.แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการการ

ท างานกับหน่วยงานและการ 

จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการท าให้การติดตาม

ประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 

 

 

3. ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนนิงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ดังนี ้

ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ

ด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการใน

พ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน

แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิด

ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย

สามสิบวัน 
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ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ

จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 

ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ

นั้น 

 

จากขัน้ตอนการท าแผนการด าเนนิงานสามารถเขยีนเปน็แผนภูมไิดด้งันี้ 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

รวบรวม

โครงการ/

กิจกรรม 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ถน 

           หน่วยงาน

อื่น 

    ท าร่าง

แผนการด าเนิน 

  เสนอร่างแผนการ

ด าเนินงาน 

  พิจารณาร่าง

แผนการด าเนินงาน 

 เสนอร่างต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 



 

 

 

 

ผูบ้รหิารท้องถิน่ 
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1.4 ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน การวางแผนทีด่ยี่อมสง่ผลใหเ้กดิ

ประโยชนด์งันี ้

1. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมาย

ปลายทางเพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดให้ การก าหนด

จุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด

มีความแจ่มชัดจะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ท่ี

ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

 2. ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้

สติปัญญา เพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งาน

ในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี   กิจกรรมด าเนินมีความต่อเนื่องกัน 

ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ท่ีท าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี 

ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 

 3.ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนใน

อนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์

  ผู้บริหารท้องถิ่นให้

ความเห็นชอบ 

       

ประกาศใช ้



เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ 

วิเคราะห์พ้ืนฐาน ของข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเน

เหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ท่ีจะ

เกิดขึ้นไว้แล้ว 

 4.เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้

ก าหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ท้ังนี้เพราะการวางแผนและการควบคุม

เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน 

กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผน

ก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าท่ีการควบคุม 

 5.ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็น

พ้ืนฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ 

และความคิดสร้างสรรค์ ท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝ่ายจัดการมีการวางแผน

กันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะ ผู้ท างานด้านการวางแผน ท าให้

เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์แก่

องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 

 6. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนท่ีดี จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง

ความร่วมแรงร่วมใจ ในการท างานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้าง

แรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่า

องค์กรคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก

และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 

7. พัฒนาการแข่งขันการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพท าให้มีการ

แข่งขัน มากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาด

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่าย

การท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 8. ท าให้เกิดการประสานงานทีดี การวางแผนได้สร้างความม่ันใจ

ในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้กิจกรรมต่างๆ ท่ี

จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ 

ขององค์กรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 

 9. ท าให้แนวทาง ในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 



 10. ท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น 

 

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


