
 
คํานํา 

  ด วยการบริหารงานขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ิน  ใช แผนพัฒนาเปน เครื่ อง มือ                   
ในการบริหารงาน  ซ่ึงแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย 
และแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังการกําหนด โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา     
ในระยะยาวอยางตอเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน  ยุทธศาสตร
และแนวทางในการพัฒนาในระดับงานตางๆ และท่ีสําคัญองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินงาน          
เพ่ือตอบสนองตอปญหา และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงไดจัดทํา
แผนดําเนินงาน พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 2 ) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงาน โดยแผนดําเนินงานนั้น มี
จุดมุงหมายท่ีจะแสดงใหเห็นรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณนั้น 
 

   องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม  จึงไดรวบรวมรายละเอียด
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ีดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิด      
ความเชื่อมโยงของแผนงาน / โครงการ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะอํานวยประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม             
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 
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สวนท่ี  1 
 

  1.1  บทนํา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนดําเนินงาน  โดยแผนดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายท่ีแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น        
ซ่ึงการจัดทําแผนดําเนินงาน นับเปนการสรางเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารองคการบริหาร   
สวนตําบล เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนเครื่องมือ            
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากข้ึน การติดตามประเมินผล ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณมีความชัดเจน       
ในการปฏิบัติงานมากข้ึน การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนดวย 

 แผนการดําเนินงาน  เปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด
ในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละปงบประมาณ 

ลักษณะของแผนดําเนินงาน 
1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินงาน 
2. เปนแผนท่ีจัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3. เปนแผนท่ีแสดงถึงเปาหมายรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน        

และแสดงถึงการดําเนินงานจริง 
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง     

สวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ในฐานะ องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปหนึ่ง ท่ีจะตองทํา
แผนการดําเนินงาน เชนเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบอ่ืนๆ ตามท่ีระเบียบกําหนด จึงไดทําการ
รวบรวมรายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563           
โดยนําขอมูลท่ีไดมารวบรวมเปนแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําป พ.ศ.  2563 
ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในพ้ืนท่ีซ่ึงอํานวยประโยชนสูงสุดตอประชาชน
เปนสวนรวม   
   

1.2 วัตถุประสงคแผนการดําเนินงาน 
  1.2.1  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น 
  1.2.2  เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 
  1.2.3  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  1.2.4  เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
  1.2.5  เพ่ือทําใหเกิดการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนดวย 
  1.2.6  เพ่ือปองกันความซํ้าซอนในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน 
  1.2.7  เพ่ือแสดงจุดมุงหมายแนวทางการปฏิบัติท่ีสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

/1.3 ข้ันตอนในการจัดทํา... 
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1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  (ฉบับท่ี 2) หมวด 5 มาตรา 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน           
โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมแผนงาน / โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ      
ท่ีตองการดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนินงาน         
โดยพิจารณาจากแผนงาน / โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตาง  ๆ 
  3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  4.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน และใหความเห็นชอบ       
รางแผนดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
  5. ผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ       
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม    
การดําเนินงานให เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยัง เปนเครื่องมือในการติดตาม                
และการประเมินผล 

1. ทําใหดําเนินการแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
2. ทําใหการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินโครงการได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนภูมิข้ันตอน...
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แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทาํแผนดาํเนินงานสามารถเขียนแผนภูมิ

ได้ดังนี ้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัทาํร่างแผนดาํเนินงาน 

เสนอร่างแผนดาํเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนดาํเนินงาน 

เสนอร่างต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน                  

ใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนบัสนุน

การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการสนบัสนุน

การจดัทาํแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการสนบัสนุน

การจดัทาํแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 



 


