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ค ำน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  ข้อ  27  วรรค  1  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 

แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เป็นแผนที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ของต าบลดอนดู่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการในการท างานกับหน่วยงาน   และจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดระยะเว ลาการ
ด าเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ   

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญ   ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยให้แนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

อนึ่ง การจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าใน
นามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ตลอดจนพนักงานทุกคน  ที่มีส่วนในการระดมความคิด  และช่วยวางแผนการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี  2562 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และหวังว่าจะน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนด าเนินงานต่อไป 

 

  

      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

ตุลาคม  2560 
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                                               ส่วนที่  1  บทน ำ 

1.1 บทน ำ  

             ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี
และแผนปฏิบัติการ  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำร 

แผนปฏิบัติการ  ใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน  และการประเมนผล 
 

1.3   ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

             ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   เก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลริมดอนดู่  ซึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่เอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะ
เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

              ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนนิงำน 
                        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าร่าง
แผนการด าเนินการ  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่  โดยได้แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
                                        สว่นที่  1  บทน า 
                                        สว่นที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 

 



              ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนนิงำน 

                           คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  น าแผนการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เพ่ือประกาศใช้และติดประกาศโดย
เปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

1.4  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

             ท าให้ผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลงาน  ในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปีที่ได้จัดท าไว้  ว่าได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้มากหรือน้อยเพียงใด  และก็
จะได้รับรู้ข้อผิดพราดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนงานได้พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้
ตามแผนที่ได้วางไว้ 
 

1.5 ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่นั้น ได้น าหลักและแนวคิดของแผนพัฒนา
ระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบาย
ของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ แผนชุมชน มาใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือให้เกิดความสอคล้องในการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
มาตรา 58/5 ก าหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ต้องแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

นโยบายที่จะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในวันนี้ อาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารสาวนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546   

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในต าบล ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม พ.ศ.2556 มีนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ดังนี้ 

1. นโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพในการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน  
จัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และเป็นธรรมโดยมีแนวทางในการพัฒนา  
ดังนี้ 

 



2. นโยบายพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต 

3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

4. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

5. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

6. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

7.  นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.  นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

9. นโยบายด้านสาธารณสุข 

10. นโยบายการด าเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ 

11. นโยบายเชิดชูส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

  1.6 ภำรกิจหลัก และภำรกิจรอง ของ อบต.ดอนดู่ 

 ภำรกิจหลัก  

1.การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) 

3.การสนับสนุนและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ตามโครงการหมู่บ้านอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 ภำรกิจรอง 

1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 

 

 



  1.7 กำรวิเครำะห์ภำรกิจ  ของ อบต.ดอนดู่  ( SWOT) 

 จุดแข็งขององค์กร - S (Strength) 

1.เน้นการกระจายอ านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการปกครอง มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายที่ส าคัญและมีส่วนร่วมในการรับบริการสาธารณะต่างๆ ของชุมชน  ไม่ใช่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว 

 2. มีการวางแผนเพ่ือรองรับความเจริญในอนาคตและควบคุมให้เจริญเป็นไปในทิศทางที่ก าหนด
อย่างมีแบบแผนให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านความสุขของ
ประชาชน 

3. มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก 

4. มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 

 จุดอ่อนขององค์กร – W (Weakness) 

1. กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความ
ชัดเจน ในการด าเนินงาน 

2. โครงสร้างของอ านาจหน้าที่  โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบมีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายไว้กว้างขวางท าให้รู้สึกว่ามีหน้าที่มากเกินกว่าที่จะท าไดเมื่อเทียบกับอัตราก าลังรายได้
ที่มีอยู่จริง  

   3. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรต่างคนต่างท าไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

4. มีกลุ่มอาชีพมากมายแต่ไม่มีคุณภาพเพราะขาดความรู้  ประสบการณ์  เพราะไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมเท่าท่ีควร 

5.ไม่มีตลาดกลางในการรวบรวมและซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร และขาดทุนในการซื้อปัจจัย
การผลิตรวบรวมผลิตภัณฑ์ภายในต าบล และการกระจายสินค้า 

 6.ขาดปัจจัยการผลิตทางเกษตร  ทั้งน้ าใช้ในการเกษตรท าให้ไม่แน่นอน  และมีมาตรฐานไม่มี
มาตรฐาน ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  

 

 

 

 

 



 โอกำสขององค์กร - O (Opportunity) 

1.จังหวัดขอนแก่นสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน
โครงการตามแนวทาง    ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   

2.  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

3.  การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

4.  องค์การบริหารส่วนดอนดู่สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

 อุปสรรค – T (Threat) 

1. กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2.  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 

3. ภารกิจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น  ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 

4.  มีนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด  อ าเภอ  อยู่เป็นประจ า  ท าให้การท างานในหน้าที่ประจ าช้า  
ขาดคุณภาพเพราะต้องท างานให้ส่วนราชการอ่ืน 

5.  การใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล  มีเงื่อนไขที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงทุกปี  ท าให้
ต้องเปลี่ยนแปลงการวางแผนการจัดกรอบความคิดในการท างานใหม่   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


