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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนา และ
แผนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบั ติ รวมท้ังวางแนวทางให้การ
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ส าหรับแผนการด าเนินงานน้ันมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณน้ัน  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณน้ัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ การท างาน
กับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนอีกด้วย  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
หมวด 5 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีข้ันตอน 
ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังน้ี 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศ
เป็นแผนด า เนินงาน ท้ัง น้ีให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ             
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินงานในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณน้ัน 
 การขยายเวลาการจัดท าแผนและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ันแผนด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังน้ี 
 1.เป็นแผนท่ีแยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสามปี และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
 2.แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจนและด าเนินงานจริง 
 3.เป็นรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมท่ีต้ังไว้ 
 2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
 3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 



 4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
 6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่าง ๆ  
 7. เพื่อก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 
 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมท่ี
มีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวและโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี  โดยข้อมูล
ดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบ
บูรณาการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีเค้าโครงการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1  บทน า องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์แผนการด าเนินงาน 
- ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ส่วนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1) 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) 
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(ผด.2/1) 
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อประกาศใช้ การประกาศใช้แผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
จัดท าประกาศ เรื่อง การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันและสามารถตรวจสอบได้ 
 
ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
 1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
 2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
 4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 

 



จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
  คณะกรรมกำรสนับสนุน    รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน             หน่วยงำนอื่น 
 
  คณะกรรมกำรสนับสนุน  จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
 
  คณะกรรมกำรสนับสนุน  เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน  พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 
      
     เสนอร่ำงฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
 
     ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 
 
ผู้บริหำรท้องถ่ิน             ประกำศใช้ 
 
 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนนิงำน  
 1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน /โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ข้ึน  
 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
 3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี  
 5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว  
 6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการ มาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ 2565 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 



 



 


