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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี และแผนการด าเนินงาน โดยในส่วนของแผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  
แผนงาน  โครงการและเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ
นั้น  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงาน และบูรณาการในการด าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานซึ่งจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.1 บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา และ
แผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้
การปฏิบัติบรรลุวัตถุ ประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ป ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/ โครงการ ในแผนการด าเนินงานซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 26 และ ขอ 27 ไดก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีข้ันตอน ต่อไปนี้   

ขอ 26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  
    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผูบริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็น แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  

ขอ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

การขยายเวลาการจัดท าและการแกไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบริหารท้องถิ่น  
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน   
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

 1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสี่ปี และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan)  
 2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง   
 3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล         

เมืองพะไล 
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 แผนการด าเนินงานเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และแยกออกมาจาก
แผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการซึ่งจัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว
เสร็จและเป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  การ
ด าเนินงานจริง  อีกท้ัง  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล  ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลด้วย 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรมที่ตั้งไว  
2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน  
3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหนาของกิจกรรม/โครงการ   
4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหนาของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส  
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานไดชัดเจน   
6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ  
7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
จัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ขัน้ตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ 

ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์ การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบไดจากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณา          

จัดหมวดหมูให้สอดคลองกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไวในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 สวน  คือ 

 สวนที่  1    บทน า   องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
 -  บทน า             
 -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน           
 -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน         
 -  ประโยชนของแผนการด าเนินงาน       
สวนที่  2    บัญชีโครงการ/กิจกรรม    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  
-  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (ผด. 01)     
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-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด. 02)   
-  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (ผด. 02/1) 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน   
1. เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 2. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนด าเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้ 
           
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         

  
  
  
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
  
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว  

 2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว  

 3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานไดชัดเจน  
   4. สามารถทราบถึงความก้าวหนาของโครงการ และแกไขปัญหาให้กับประชาชนไดอย่างแท้จริง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

หน่วยงานอื่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส   
  6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณ 
เป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชนสูงสุดและประหยัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


