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  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  โดยแผนการด าเนินงาน  จะเป็นเอกสารที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเกษตร  ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร รวมถึง
หน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  การ
พัฒนาคนและสังคม  การเมืองการบริหาร  การศึกษา  ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ภายใต้
แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอขามสะแกแสง  และจังหวัดนครราชสีมา  รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรต่อไป 

 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

ธันวาคม  2558 
 



แผนการด าเงินงาน  ประจ าปี  2559 
 

ส่วนท่ี 1 
บทน า 

******************************* 
องค์ประกอบแผนด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
1.  บทน า 

ในการวางแผนด้านการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร    อ าเภอ 
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ดีขึ้น   
  จากการพัฒนาในประเทศไทย   ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตั้งแต่
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504) จนถึงฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  แม้ว่าจะได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในหลายรูปแบบ  แต่ก็ยังประสบกับ
ปัญหาต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอันมาก เช่น การสงคราม การประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ   หรือการก าหนดแนวทางการพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการที่แก้จริงของประชาชน    เป็นต้น  
อีกท้ังมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานท างานซ้ าซ้อน ขาดการประสานงานการพัฒนาที่ดี และที่ส าคัญ
ที่สุด คือ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยขาดจิตส านึกในการเป็นเจ้าของในการพัฒนา 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามที่พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 ในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 ซ่ึงได้ถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท าแผนด าเนินงาน  เพ่ือจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น   ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนด าเนินงาน 

 แผนด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    
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3. ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 

3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รฐัวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน   แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ    
เพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการใน
พ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 

1.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
(ถ้ามี) 

3.  โครงการ/กจิกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรอือาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

4.  โครงการ/กิจการการพัฒนาอ่ืน ๆ   ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

5.  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

ธันวาคมของปีงบประมาณนั้น 
       หากคาดว่าจะด าเนินการจัดท าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด   ให้เสนอขอขยายเวลาการ

จัดท าแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
6.  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ  2.1  แล้วหาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
เพ่ิมเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  (โดยให้จัดท าเป็น
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1,2,3,4.....) 

 
 
. 
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4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนด าเนินงาน 
     แผนด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม 
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ     
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

 



สารบัญ 
           หน้า 

ค าน า 

หลักการและเหตุผล 

สารบัญ 

ส่วนที่  1 บทน า 
- จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนินงาน     1 
- วัตถุประสงค์        1 
- ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน   2 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน    3 

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการ      5  
- แผนการด าเนินงาน       13 


