
 

ส่วนที่  ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.  บทน ำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  และ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ
ตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนิ นการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และข้อ  ๒๗  
ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำหรือทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม
ก่อนปีงบประมำณถัดไป  และใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  

  ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จึงต้องด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนมี
การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างของแผนงาน /โครงการ        
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้การ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                
มีวัตถุประสงค์ดงันี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
(๑)  เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใช้มีความ

สะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  
งบประมาณ  สถานที่ด าเนินงาน  ระยะเวลา  หน่วยงานด าเนินงาน   

 
 

๓.  ขั้นตอนกำร... 
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๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
   เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีความ
สอดคล้องกับการจัดท าแผนของจังหวัดและอ าเภอ  จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
จ านวน  ๓  ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ทั้งท่ีเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเองและโครงการของหน่วยงานอื่น 

 
 ขั้นตอนที่  ๒  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจาก
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  ๒  ส่วนคือ 
  ส่วนที่  ๑ บทน ำ ประกอบด้วย 

๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. ๐๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๐๒)  
๒.๓   บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(ผด.๐๒/๑) 
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
  
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำ... 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง   

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๕   

รวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนนิงำน 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมำณด ำเนินกำรฯ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิน่ 

รัฐวิสาหกิจและ
หนว่ยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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๔.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจน

ในการปฏิบัติ  มากขึ้น 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  (๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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


