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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเหล็กไฟ 

เรื่อง แผนการด าเนินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
------------------------------------------------------ 

 อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  มาตรา 17 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗  ให้ด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดท าแผนด าเนินงานฯ  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่าง
แผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 จึงได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ประชาชนและผู้สนใจ
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 

                                               (นายนาวิน  มูลมงคล) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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ค ำน ำ 

 

การวางแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นต าบลหินเหลก็ไฟ เป็นการวางแผนไปข้างหน้า 

เป็นการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรมตา่งๆไว้ลว่งหน้าให้บรรลภุารกิจวตัถปุระสงค์นโยบาย  

เป้าหมาย  และเป้าหมายขององค์การบริหารสว่นต าบลนัน้ จะเก่ียวข้องกบัชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของประชาชนในท้องถ่ินของ

องค์การบริหารสว่นต าบลหินเหลก็ไฟในอนาคต 

    การท่ีท้องถ่ินจะพฒันาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องมกีารก าหนดวิสยัทศัน์ หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่

การปฏิบตัิ   ดงันัน้องค์การบริหารสว่นต าบลหินเหลก็ไฟจงึได้จัดท าแผนการด าเนินงานขึน้       โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน    พ.ศ. 2548 โดยผา่นขัน้ตอนและ

กระบวนการในการจดัท าแผนงาน โครงการ เช่น  คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบล คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลหินเหลก็ไฟ  

โดยรวบรวมข้อมลู และรับทราบปัญหาตลอดถงึความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีแล้วสามารถวเิคราะห์จ าแนกปัญหาแล้ว

ก าหนดแนวทางแก้ไข โดยค านงึถึงศกัยภาพ ความสามารถในการด าเนินการขององค์การบริหารสว่นต าบลหินเหลก็ไฟ  ภายใต้

ข้อจ ากดัทางด้านงบประมาณและบคุลากร 

  ดงันัน้  การน าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ ฉบบันีไ้ปใช้อยา่งจริงจงั ก็จะ

สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในท้องถ่ินได้ถกูต้องตามแนวทาง และตรงตามความต้องการได้  ในระดบั

หนึง่  แม้จะไมท่ัง้หมดก็ตาม 
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1.1 บทน า 
 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองรูปแบบพิเศษ  มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครอง  
การบริหาร การบริหารส่วนบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินงานตามแผนความ
เป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึง ความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐวิสาหกิจ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะบางส่วนให้  และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแลหรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคม  
อีกด้วย 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องตระหนักว่า แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง  แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ระดับชาติ  ส าหรับการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาคม   

 
ลักษณะของแผนด าเนินงาน 

เพ่ือให้องคก์รปกครองสวนทองถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เปนไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวง มหาดไทยจึง
ขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ที่ มท 0810.2/ว 4298 
ลว 19 ธันวาคม 2548) ดังนี้  
 1.1. แผนการด าเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปงบประมาณนั้น เพ่ือ
ใหแนวทางในการด าเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ลดความซ้ าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหนวยงานและจ าแนกรายละเอียดตาง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  

แผนการด าเนินงานจะเปนเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม  
การด าเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
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แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก  
  1) งบประมาณรายจายประจ าป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นด าเนินการ)  

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการเองโดยไมใช้งบประมาณ 
(ถามี)  

 3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ หนวยงานอ่ืน ๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ส าหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ  
  4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด     
ประโยชนในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 

1.2. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
1.2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

ธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหากคาดว่าจะด าเนินการจัดท าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดให้เสนอขอขยายเวลาการ
จัดท าแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

1.2.2 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 2.1 แล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วย
ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ
แต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วน
ภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมฉบับที1่,2,3,4,......) 

1.3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น 
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1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

1.4. เค้าโครงร่างแผนการด าเนินงาน 
ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครง
แผนการด าเนินงาน 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
องค์ประกอบประกอบด้วย 

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

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
องค์ประกอบประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
 

 1.แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 2. แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดที่ด าเนินการใน 
ปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟท าให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  3. แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและการ จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความ
สะดวกมากข้ึน  
 
 
 
 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
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จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานโดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

3.  คณะกรรมการสนับสนุนฯน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้

ความเห็นชอบ 
5.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการ

ด าเนินงานโดยปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันจากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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1.4 ประโยชน์ในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หนว่ยงานอื่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการท้องถิ่น 
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  1.  แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีน าไปสู่การปฏิบัติ 

  2.  แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

  3.  เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

  4.  ท าให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/
กิจกรรมในปีนั้น 

  ดังนั้น  หวังเป็นอย่างยิ่งหากน าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ฉบับนี้
ไปใช้อย่างจริงจัง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้องตามแนวทางและตรง
ตามความต้องการได้ ในระดับหนึ่ง แม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


