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  ด้ วยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  ใช้ แผนพัฒนาเป็น เครื่ องมื อ                   
ในการบริหารงาน  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 
และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนด โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนา     
ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนาในระดับงานต่างๆ และที่ส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินงาน          
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จึงได้จัดท า
แผนด าเนินงาน พ.ศ. 2562 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2 ) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน โดยแผนด าเนินงานนั้น มี
จุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  จึงได้รวบรวมรายละเอียด
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด      
ความเชื่อมโยงของแผนงาน / โครงการ ในพ้ืนที่ ซึ่งจะอ านวยประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม             
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
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ส่วนที่  1 
 

  1.1  บทน ำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และแผนด าเนินงาน  โดยแผนด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น        
ซึ่งการจัดท าแผนด าเนินงาน นับเป็นการสร้างเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือ            
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น การติดตามประเมินผล ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมี ความชัดเจน       
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนด้วย 

 แผนการด าเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ 

ลักษณะของแผนด ำเนินงำน 
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน 
2. เป็นแผนที่จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน        

และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ในฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่งที่จะต้องท า
แผนการด าเนินงาน เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบอ่ืนๆ ตามที่ระเบียบก าหนด จึงได้ท าการ
รวบรวมรายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           
โดยน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเป็นแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประจ าปี พ.ศ.  2562 
ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในพ้ืนที่ซึ่งอ านวยประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
เป็นส่วนรวม   
   

1.2 วัตถุประสงค์แผนกำรด ำเนินงำน 
  1.2.1  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทัง้หมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
  1.2.2  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
  1.2.3  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  1.2.4  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
  1.2.5  เพ่ือท าให้เกิดการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพ้ืนที่   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย 
  1.2.6  เพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
  1.2.7  เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายแนวทางการปฏิบัติที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

/1.3 ขั้นตอนในการจัดท า... 
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1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 2) หมวด 5 มาตรา 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน           
โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมแผนงาน / โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ      
ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน         
โดยพิจารณาจากแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง  ๆ 
  3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 
  4.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน และให้ความเห็นชอบ       
ร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
  5. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ       
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม    
การด าเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งยั ง เป็นเครื่องมือในการติดตาม                
และการประเมินผล 

1. ท าให้ด าเนินการแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
2. ท าให้การติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินโครงการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนภูมิข้ันตอน...
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แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานสามารถเขียนแผนภูมิ
ได้ดังนี ้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน                  
ใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 



 


