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ส่วนที่  1  บทน า 
 
1.  บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และแผนการด าเนินงานประจ าปี  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้น  

  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
2.1 เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ไปสู่แผนการด าเนินงาน   
2.2  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด  ที่จะด าเนินการจริง  ใน

ปีงบประมาณนั้น  ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
2.3  เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ให้มีความสะดวก

ชัดเจนในการด าเนินการต่างๆ     
 

3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน   
ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (หมวด  5  ข้อ  26)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ  จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่าง ๆ   
  3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้ความเห็นชอบ 
  4.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

  อ านาจในการขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจการขยายเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  เป็นอ านาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  **การแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น** 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และ
การประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ  (Action  plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม   
ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูล
ดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด /อ าเภอ 
หรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย
พิจารณาเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น   2  ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1  บทน า 
  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  เพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงาน  
แล้วเสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
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ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่องแผนการด าเนินงานของ  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วน
ต าบล.........) ประจ าปี    เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้  

4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  มีทิศทางการพัฒนาที ่ชัดเจน  โดยใช้แผนการ
ด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

   2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการพัฒนา  ตรงตามความต้องการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 

3.  ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
4.  ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการกิจกรรม  หรือมี

โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4 

 
ส่วนที่  2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
 

 
  การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  นั้น                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  ใน
ปีงบประมาณ  2562  ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

เรื่อง     ประกาศแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ   ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘    
ข้อ 26 (2) และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบได้พิจารณาร่างแผนด าเนินการแล้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล โรงหีบ  เมื่อวันที่  19 ตุลาคม  ๒๕61   
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

 
 

                                (นายเวชยันต์   คงประชา) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

 

 
 
 


