
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 



 

 
 
  

 
- 1 - 

1.  บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   
ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  มีการประสาน  และบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของ
แผนงาน โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้นอีกด้วย  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่ 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  

ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินงานใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม

การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ 
(Action Plan) 

2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ  งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงาน
จริง 



 

 
 
  

                     3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  
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2.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
    กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มี

การด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่   

 

ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1   บทน า องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (ผด.02/1) 

 

ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้  เป็น  แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถ
ตรวจสอบได ้
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4.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด เป็นไป   
    ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง    
    แท้จริง 
5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้  

              งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร    
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร    
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร    
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น    
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
 
 
 
 

 

รวมรวมโครงกำร/กิจกรรม 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 

 

ผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 
พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 

หน่วยงำนอื่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกำศใช้ 



 

 
 
  

------------------------------------- 


