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๑.๑  บทน ำ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้มอบ
ภารกิจในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานจึงเป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น ซึ่งท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม มีที่มาจาก 

  ๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนศรีชุม (รวมทั้งเงินอุดหนนุที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรชีุมอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

  ๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุมด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม 

๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุมพิจารณาว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการ
ด าเนินงานในพ้ืนที ่

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการจริง ในปีงบประมาณนั้น ในพ้ืนที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
๒. เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการ

ด าเนินการต่าง ๆ 
๓. เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
๑.๓  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ระเบียบกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
   จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด 

๕ ข้อ ๒๖) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
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๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 

๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๔) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

๕) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็น แผนกำรด ำเนินงำน โดยให้
ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้อง
ปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวัน นับแต่

วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้ด าเนินโครงการได้ใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

      ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็น
แผนด าเนินการ (Action plan) 
            ๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว 

      ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 

      ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

๑. ท าให้องค์การบริหารสว่นต าบลดอนศรีชุมมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนการด าเนนิงาน เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของ
ท้องถิ่น 

  ๓. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนศรีชุมไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
๔. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จะด าเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการพัฒนา

อะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 

 
 


