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 ส่วนที่ 1   
    
 
 
 

1.1   บทน ำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.  2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น นอกจากนี้  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน 
และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม เป็นแผนงานที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่ต้องด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืน ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่  อีกทั้งยังเป็นการน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ไปด าเนินการในภาคปฏิบัติ
ให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

1.2   วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
  การวางแผนด าเนินงานเป็นแผนงานที่น าแผนพัฒนามาบริหาร (Administrative Plans) 
กล่าวคือ การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน หรือเรียกว่า 
(Action Plans) และสามารถน าการติดตามและประเมินผลด้วยตนเองมาใช้ติดตามการด าเนินงานได้ทุก
ขั้นตอนเรียกว่า Self Assesment Report หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณนั้น  
  2. เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของทุกส่วนราชการก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีระยะเวลาแน่นอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  
  3. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา  
  5. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับ
หน่วยงานต่างๆ  

   บทน ำ 
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  ๖. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
1.3   ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่
ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อ 26 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 
  ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 
  หลังจากรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก  
  1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนหน่วยงานอื่น)  
  2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ด าเนินการเองโดยไม่
ใช้งบประมาณของท้องถิ่น  
  3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าด าเนินการในพืน้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  
  4. โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ
ประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่  
  เสร็จแล้วคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
จัดท าเป็นร่างแผนด าเนินงานประจ าปี  โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล    
โคกตูม 
  ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใช้แผนด ำเนินงำน 
  หลังจากจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีแล้วเสร็จ คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ น าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปอ พิจารณา แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงานประจ าปีต่อไป ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานประจ าปี ภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
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แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น  
  หากมีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี (เพ่ิมเติม) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจัดท า
เป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี (เพ่ิมเติม) ฉบับที ่1 ,2 ,3……. 
 
แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
                ราชการส่วนกลาง 
คณะกรรมการสนับสนุน                                                                        ราชการส่วนภูมิภาค 
   รัฐวิสาหกิจ 
การจัดท าแผนพัฒนา                                                                            หน่วยงานอื่น ๆ 

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
  
การจัดท าแผนพัฒนา 
 
คณะกรรมการสนับสนุน  
  
การจัดท าแผนพัฒนา 
 
คณะกรรมการพัฒนา  
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
นายก องค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนิน 
น 
น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

น 
น 

อนุมัติร่างแผนการด าเนินงาน 
น 
น 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 

น 
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 เค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน  
  ส่วนที่ 1 บทน ำ  
   - บทน า  
   - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
   - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
   - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  
   - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด. ๑)  
   - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒) 
 ๑.4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  ๑. สามารถควบคุมการด าเนินงาน การติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  ๒. ท าให้การประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ด าเนิน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  ๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมว่าสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด  
  ๔. เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อสิ้นปีให้มีความสะดวกมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


