
บทน า 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา  2 ประเภทอัน
ได้แก่ 
 1.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน  
 2. แผนพัฒนาสามปี  หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  
 ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน  
 ในช่วงปีนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ได้ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) โดยผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  
2558  ส่วนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้เมื่อวันที่  17 
มิถุนายน  2558  ส าหรับแผนการด าเนินงานที่ต้องมีการจัดท าตามระเบียบฯ  นั้น   จัดท าขึ้นหลังจากได้มี
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 แล้ว   จึงมิใช่เป็นการจัดท าแผนพัฒนา  แต่เป็น
เอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้  ส าหรับปี   2559  เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ 
 
จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี  และแผนการด าเนินงาน 
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก
ขึ้นอีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ประจ าปี
งบประมาณ  2559 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 
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3. เพ่ือเป็นการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องมีการ
ประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 (หมวด 5  ข้อ  26 )  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมี
ขั้นตอนดังนี้  

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 

จากขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ 
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ 
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ 
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

เสนอร่างฯต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ประกาศใช้ 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  หรือกิ่ง
อ าเภอแบบบูรณาการ 
 
ขั้นตอนที่  2   การจัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วนคือ  
 
 ส่วนที่   1 บทน า 
 ส่วนที่   2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ การ
ประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน  และการประเมินผล  ดังนั้น   แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้  

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan)  
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  



 -4- 

 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 เป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการ   กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ จึงสามารถบอกถึง
ช่วงระยะเวลาที่จะจัดกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ท าให้สะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 
 
 
      


