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แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 

อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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               องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนา เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้  การพัฒนาที่จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จสูงสุดจะต้องมีการวางแผนซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการส าคัญในการจัดท าแผนด าเนินงาน และใช้แผนพัฒนาดังกล่าว
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมยได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งตามระเบียบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ก าหนดให้จัดท าแผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยแผนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเอกสารที่
รวบรวม  แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
2564  

  องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  อ าเภอสบเมย ได้จัดท าแผนด าเนินการประจ าปี 2564  
ซึ่งรวบรวมแผนงาน /โครงการ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมยและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนด าเนินการประจ าปี  2564 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและพัฒนาตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

       องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ได้
รวบรวมโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนมาประกอบการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ 2564  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายอ าเภอได้ลง
นามอนุมัติให้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น   
 ส าหรับแผนด าเนินงานนั้นหลังจากมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติแล้ว ต้องมีการน าโครงการมาจัดท าเป็น
แผนด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในปีงบประมาณนั้นๆ แผนด าเนินการนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและ
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินการจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย  

1. หลักการและเหตุผล 
แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่น ามาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2564 รวมถึงหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 มาตรา 
69/1 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด จึงมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ 
 1.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งจะท าให้ ลดความซ้ าซ้อนของ
แผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการในท้องถิ่น 
 1.2  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 1.3  เพ่ือจะก าหนดรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนด าเนินงานจะ 
มีที่มาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 1.4  เพ่ือน ารายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาลงรายละเอียด
ในแผนการด าเนินงาน 
 1.5 เพ่ือก าหนดรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการและกิจกรรมการพัฒนามาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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2. วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
1. เพ่ือจัดท าแผนด าเนินงานที่สนองตอบต่อปัญหาความต้องการและศักยภาพขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 2. เพ่ือแสดงถึง เป้าหมาย/รายละเอียด/กิจกรรม/ งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง

การด าเนินการจริง 
3. เพ่ือเป็นการประสานการพัฒนา ที่สอดคล้องในการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้า

มาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการจริงในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ แบบบูรณา
การ 

ขั้นตอนที่ 2  จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยการพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินการ  2  ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1   บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ส่วนที่ 2   บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
2. บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

3. ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
  1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ไปสู่การปฏิบัติ 

 2. เป็นเอกสารทีแ่สดงถึงเป้าหมายรายละเอียด /กิจกรรม /งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาต าบลและทราบถึง
กิจกรรมการพัฒนาต่างๆในพ้ืนที่ 
 4. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถปุระสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 5. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6. เป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 


