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คํานํา 
 

เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงาน ใหดําเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงาน  อ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการ  พัฒนาทองถ่ิน (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลว
เสนอผูบริหารทองถ่ิน  ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอย สามสิบวัน 
และระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และฉบับแกไข  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 11 “ขอ 11 แผนการดําเนินงาน ใหจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือ  ไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ
จัดทําและการแกไขแผนการ ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน”  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ  
พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 
และ ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 65 ขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน/โครงการใน  แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมี
ความสะดวกมากข้ึน และหวังเปนอยาง  ยิ่งวาแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลบานทามประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖ 5 ฉบับนี้ จะสามารถใชเปน  ประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานทามและผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี โดยองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทนํา 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผน 
แผนพัฒนา ทองถ่ิน และ แผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงาน นั้น  มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณนั้น ทําใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีดําเนินการ 

ดังนั้น แผนการ ดําเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ขององคการบริหารสวนตําบล           
บานทาม จึงเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด ท่ี ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 256 5 
นี้ ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึนมี  การประสานและบูรณาการการ ทํางานกับหนวยงานและ การจําแนกกรายละเอียดตาง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย  

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของ  

โครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว  
2. เพ่ือใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน  
3. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ  
4. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส  
5. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดชัดเจน  

ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ รวบรวมโครงการและกิจกรรม 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ จัดทํารางแผนการดาเนินงานฯ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ เสนอรางแผนการดาเนินงานฯ 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดาเนินงานฯ 
 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน 
 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 
 

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนการดาเนินงาน และปดประกาศ 
แผนการดาเนินงานภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกาศ 
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จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2548 (หมวด 5 ขอ 26 ) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมี
ข้ันตอน ดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการ
ดําเนินงาน  จริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบ
ไดจาก หนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/ อําเภอ หรือก่ิง อําเภอ แบบบูรณา
การ สวนท่ี 1 และ 2  
ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูให  
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน กําหนด ไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงการแผนดําเนินงาน 2 สวน คือ  

สวนท่ี 1 บทนํา  
สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศแผนดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน าราง แผนดําเนินงาน เสนอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือ  

ประกาศใช การประกาศแผนดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัด ทําประกาศขององคกรปกครองสวน  
ทองถ่ิน เรื่อง แผนดําเนินงาน การพัฒนา(องคการบริหารสวนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องคการบริหาร  
สวนตําบล) ประจาํป เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได  จากข้ันตอน
การจัดทําแผนดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้  

คณะกรรมการสนับสนุนการ  จัดทําแผนแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการ  จัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  รวบรวมโครงการ/กิจกรรม  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืน  จัดทํารางแผนดําเนินงาน พิจารณาราง แผนดําเนินงาน เสนอรางฯ ตอผูบริหาร
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ ประกาศใชแผน  
ประโยชนของแผนดําเนินงาน 
1. การดําเนินเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร/แนวทางท่ีวางไว  
2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนไปตามเปาหมายและบรรลุ  
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานไดชัดเจน  
4. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการและแกไขปญหาไดทันทวงที  
5. ทราบถึงผลการดําเนินในแตละไตรมาส  
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือใหการใชงบประมาณ  เปนไปอยาง
คุมคาและประหยัด  
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ระยะเวลาในการจัดทําแผนดําเนินงาน 
แผนการ ดําเนิน งานตอง จัดทํา ใหแลวเสร็จภายใน หกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก
หนวย ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน ๆท่ีตองการ ดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  

แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน 
แผนดําเนินงาน เปนเครื่องมือ สําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุม  การ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตาม  การดําเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้น แผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้  

1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนการดําเนินการ (Action Plan)  
2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว  
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ดําเนินการท่ีชัดเจน และ

แสดงถึง  การดําเนินงานจริงเปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขา มาดําเนิน การในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวน ทองถ่ิน  

  
  
  
  
  
  
  



  

 

สวนที่ 2 
 
  

บัญชีโครงการ/กิจกรรมบัญชีโครงการ/กิจกรรม  
ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
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