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แผนด าเนินงาน  
เทศบาลต าบลบ้านเหล่า ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

  
ส่วนที่  ๑ 

------------------------ 
บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ , ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน  หมายถึง แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 
๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 
๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของเทศบาลต าบลบ้าน  

เหล่า ให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของงาน 
๓.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ,ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61   ข้อ 
๒๖ ได้ก าหนดวิธีการจัดท าแผนด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
             ๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
             ๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 



 

 

๒ 
 

 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ,ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ ๒๗ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท าแผนการด าเนินงานให้เสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั้น 

หากคาดว่าจะด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการ
จัดท าแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น และภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /
โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ (โดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ ๑, ๒, ๓…) 

 
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

๑.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
๒.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
๓.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ  
     ด าเนินงานจริง 
๔.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ /กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเอง จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ และโครงการ /กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่  หรือโครงการกิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาว่าเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และ
ตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 



 

 

๓ 
 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 

 
ส่วนที่ ๑   
- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๒  
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด ๐๑) 
- บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด ๐๒)   
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น และบัญชี  
   จ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นและไม่ใช่ครุภัณฑ์ท่ีบริการ  
    สาธารณะ(แบบ ผด ๐๒/1)         
                             

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการด าเนินงาน  
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือประกาศใช้ 
แผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการ
ด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 และปิดประกาศโดยเปิดเผยภายใน ๑๕ วันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป  

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
๒. เป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการประสานและบูรณาการการ  

ท างานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
๓. เป็นเครื่องมือการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณ 

ได้สะดวกมากขึ้น 
๔. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
๕.  ช่วยให้เทศบาลสามารถประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณในการด าเนินการ 
๖.  ช่วยให้เทศบาลสามารถวิเคราะห์ หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมทั้งประเมิน 
    โครงการในแต่ละแผนไว้อย่างละเอียด 
 
๗.  ช่วยให้เทศบาลสามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และเป็นไปได้สูงในการ 
     ด าเนินการ 



 

 

๔ 
 

 

๘.  เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเก่ียวเนื่องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ –  
     ๒๕๖5) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖5) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2562  
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖5) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖5) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖5) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕6๑ – ๒๕๖5) ฉบับเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖5) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2563 ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 

 

------------------------------ 

 


