
ส่วนที ่1 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
1.1 บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ 
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเทา่นั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็น
องค์กรทีเ่ปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์          
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปีเนื่องจากมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา    
5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม และการจัดท าแผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไรมุ่่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี
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1.2  ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
  “ แผนการด าเนินงาน ”  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็น
แผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่การด าเนินการแผนการด าเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ  ตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาจัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ให้ตรง
เป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ดังนั้น แผนการด าเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นแผนที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒน้าองถิ่น และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2563 
 (2) เป็นแผนที่แสดงทิศทางช่วงเวลาด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
 (3) เป็นแผนที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะด าเนินการพัฒนาจริง 
 (4) เป็นแผนที่ช่วยในการควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  27 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการที่เกิดข้ึนจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ด าเนินการที่ชัดเจน 
 (2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (3) เพ่ือแสดงถึงการใช้ แนวทาง การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ด าเนินการ 
 (4) เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่น ามาปฏิบัติจริง 
 (5) เพ่ือชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 
 (6) เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (7) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (8) เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ิมเติมต่อไป 
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1.4  ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 26  ได้ก าหนดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศเป็นแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ข้อ  ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้ รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
       
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการการพัฒนา
ท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหน่วย
ราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 



5 
 
1.5  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

  (1)  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น / งบประมาณรายจ่าย / แผนงาน / 
โครงการของหน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 (2)  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของหน่วยงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการ 
 (3)  เพ่ือประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 (4)  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นการควบคุมการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าให้ทราบระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการได้ 
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ส่วนที ่2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 

 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม และงบประมาณ  การจัดท าโครงการ / กิจกรรม  ใน 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ / กิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ในปีงบประมาณ  ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่                
โดยประกอบด้วย 

2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ  ผด.01)  
               แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ  ผด.02) 
      แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม  2562 – เดอืนกันยายน  2563 

 
 

 


