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  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้จัดท าแผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด า เนินงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณา
การท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  หมวด 5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26 และข้อ 27 โดยได้
น าโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างดี 

 

 
 
 
              งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  (หมวด  5  ข้อ  26, 27)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

ระยะเวลาในการจดัท าแผนการด าเนินงาน  
แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  หรือภายใน

สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนท้องถิ่น  เพ่ือให้ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณนั้น ผู้บริหารมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง 
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แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  
และการประเมินผล  ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ  (Action  Plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน  และ

แสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
2.1 เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
2.2 ใช้เป็นเครื่องมือก าหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2.3 ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 2.4  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณ  2563 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  (หมวด  5  ข้อ 26 และ ข้อ 27)  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   ต้องจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
       -   ส่วนที่  1  บทน า 

-     สว่นที่  2  บัญชโีครงการ / กิจกรรม 
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 ขั้นตอนที่  2  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
                                   
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ                                                                                                                        
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                                                                                               
                                                                                    
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                                    
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                        
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                                     
 
คณะกรรมการพัฒนา                       
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
                                                                      
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล                                 
 
                                                                      
                                                           
 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 1.  การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
2.  การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของต าบลบ้านเป้าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ 
3.  สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4.  สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
5.  ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6.  สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณ

เป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 

---------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารอบต. 

ผู้บริหารอบต. ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 


