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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
************************************************ 

ส่วนที่  1 
 

1.1 บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี 
และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้นแผนการด าเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน  และการจ าแนก
แผนงานรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนงานด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงรายระเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ

เทศบาลต าบลท่าช้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
2. เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ให้มีความสะดากและ

ชัดเจนในการด าเนินการต่างๆ 
3. เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาสามปี  ไปสู่แผนการด าเนินงาน  ให้มีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ  จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 
 

 



๒ 
 

 

4.   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศการด าเนินงานการ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานการข้างต้น 
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 
 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 

จัดท าร่างการด าเนินงาน 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานต้องท าให้เสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณการรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริง
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง และโครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากงานในพื้นที่และตรวจจาก
แผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  หรือกิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 
 

ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง  โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ  2  ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1  บทน า 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดท า และประโยชน์ของแผน

ด าเนินการ 
องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าช้าง ใน

ปีงบประมาณ ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

- บทน า 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปี 2562 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผย
ให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 

1.4   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการด าเนินงาน  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการพัฒนา  ตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถิ่น 
 3.  ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
 4.  ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะด าเนินการกิจกรรม  หรือมีโครงการ
พัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 
 

 
 


