
คํานํา 

เน่ืองดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการ
จัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามข้ันตอนดําเนินการดังน้ี(๑)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหนวยราชการสวนกลาง  สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทําราง
แผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังน้ี ใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน(๓) แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณน้ันการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน”  

  ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงได
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3ข้ึนเพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ
น้ัน และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาว
ใหญใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก
รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปงบประมาณ
มีความสะดวกมากข้ึน และหวังเปนอยางย่ิงวาแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3ฉบับน้ี จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญและผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี 
 
         
 

      โดยองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
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สวนที่ ๑ 

ที่มาของแผนดําเนินงาน 

๑.บทนํา 
เน่ืองดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด ๕  
ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี(๑)  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังน้ี  ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 27 “แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตอง
ดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการ
ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน”   

 ภายใตระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณน้ัน และใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปงบประมาณมีความ
สะดวกมากข้ึน โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3มีวัตถุประสงคดังน้ี 

๒.วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
(๑)  เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด

ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ 

(๒)  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ใหมีความชัดเจนในการ
 ปฏิบัติมากข้ึน 

(๓)  เพ่ือใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปงบประมาณมีความ
สะดวกมากข้ึน 

๓.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทํารางแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
 

/ขั้นตอนที่ 2……..... 



 
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณารางแผน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือ

ประกาศใชแผนการดําเนินงานท้ังน้ี ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  

 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน   

“การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน”  

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 มีรายละเอียดเคาโครงการดังนี ้

  สวนที๑่ที่มาของแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 
๑.  บทนํา 
๒.  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
๓.  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
๔.  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

สวนที๒่บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑประกอบดวย 
๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  
๓.  บัญชีสรุปครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑) 
๔.  บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทํา...... 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

/๔. ประโยชน........ 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ประกาศเปนแผนการดําเนนิงาน 

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับ

แตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ

โดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบ

วันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบ้ริหารท้องถิ�น 

รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอ่ืน  ๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  

หนวยราชการ

สวนกลาง   

สวนภูมิภาค  



๔.ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
(๑)  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ

มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาข้ึนทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน 

(๒)  ทําใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําใหการติดตามและ

ประเมินผลเม่ือส้ินปมีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
(๔)  ใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุมการดําเนินงานให

เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 


