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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1  บทน ำ 
แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น   

แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ จึงเป็นกระบวนการในการก าหนดรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนของการก าหนดรายละเอียด
ของแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนการจัดท าแผนการด าเนินงาน มี
ความส าคัญต่อเทศบาลอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นกรอบทิศ
ทางการปฏิบัติงานประจ าปีของเทศบาล โดยเทศบาลต าบลแวงใหญ่  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ าเภอ  และจัดท าแผนพัฒนาสามปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  และยังใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน   ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณนัน้  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน   จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งแผนการด าเนินงานมีแนวทางในการจัดท าดังต่อไปนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
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4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการ    ในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ขณะนี้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2562   ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  และประกาศใช้งบประมาณไปแล้วโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล  โดยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
สูงสุด 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือแสดงถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามงบประมาณของหน่วยงานภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 ขั้นตอนที่  1   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด /อ าเภอ  หรือกิ่งอ าเภอ
แบบบูรณาการ  
 

 ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาจัดท าร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  การจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงาน 
2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1  บทน ำ 
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   องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน าวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานขั้นตอนการ
จัดท าแผนการด าเนินประโยชน์ของแผนการด าเนินงานโดยน าเสนอ ดังนี้ 
   1.1  บทน า 
   1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
   2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
    แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
    การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้ งหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบและเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลใน
ภาพรวมทั้งหมดด้วย 
    การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ 
(100) 
   2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
    แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา 
โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุด
เดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2559  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าประปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
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แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
ขั้นตอนที่   3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุน                                                                               
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น     
 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล 
 
 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
ผู้บริหำรท้องถิ่น          
 
 

รวบรวมโครงกำร/กจิกรรม 
อปท. 

หน่วยงำนอื่น 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ให้ควำมเห็นชอบ 
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ผู้บริหำรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
2) ใช้ในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3) สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
4) ช่วยในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
5) สามารถประเมินผลความส าเร็จของโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามแผน 
6) เป็นตัวก าหนดทิศทางและชี้น าไปสู่การปฏิบัติการที่ระบุกิจกรรม/โครงการและระยะเวลาที่ 
    ชัดเจน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกำศใช ้


