
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 
ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.บทน ำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการ
ด าเนินงาน 
 ส าหรับแผนการด าเนินงาน  นั้นมีลักษณะที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่
ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ         ของแผนงาน  /  โครงการ  ในแผนการด าเนินงานที่จะท าให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
2วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดท าและประโยชน์ของ
แผนการด าเนินงานรวมทั้งทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561  ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  
ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   ข้อ  
27  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
นั้น  และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ โดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 5.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนปฏิบัติการโดยให้ปิดประกาศ
แผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 



 แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ  นั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่งส าหรับเทศบาล  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอได้  เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดทราบ 
 ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล   อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง  ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอ
ในการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินผล  
ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
1.เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการ 
2.จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่  1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น   และโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานอ่ืนจะเข้ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานพื้นที่   และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนา
จังหวัด/อ าเภอ  หรือก่ิงอ าเภอ  แบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่   2     การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน  คือ 

 สว่นที่    1 บทน า  ประกอบด้วย 

- บทน า 

- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 ส่วนที่    2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

- บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

ขั้นตอนที่   3    การประกาศแผนการด าเนินงาน 

 คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศเป็น

แผนการด าเนินงาน   ทั้งนีใ้หป้ิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 



4.   ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 

 ร่างแผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนนิการใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้ 

 1.ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 2.มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 3.แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมอืส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ

ด าเนนิงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 4.เป็นเครื่องมอืในการตดิตามการด าเนินงาน และประเมินผล 

 5.การจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การตดิตาม

ประเมินผลเมื่อสิน้ปีมีความสะดวกมากขึน้



 


