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

   
อาศัยอ านาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๘    ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้    
โดยมีขั้นตอน (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน    และ ข้อ 
๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ    ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    

  เทศบาลต าบลเวียงพางค า  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘  เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารเทศบาลในการบริหารโครงการและงบประมาณ  และเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเวียงพางค าให้มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
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ส่วนที่ 1    
บทน า 

 
1.1  บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และ
แผนการด าเนินงานประจ าปี  โดยหลังจากจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขึ้นตามระเบียบฯ 
ข้อ 26 และให้จัดท าเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณนั้น ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 27    

แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน    โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งเป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ของเทศบาลต าบลและเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ     ดังนั้น  จึง
เป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้    ท าให้ทราบถึง
โครงการ   กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน 
โครงการในแผนการด าเนินงาน  โดยแผนการด าเนินงานมีลักษณะส าคัญ คือ 

1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลจันจว้า 
หลังจากได้มีการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสร็จสิ้นแล้ว  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลต าบลจันจว้า
อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลต าบลจันจว้า ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ 

หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลจันจว้า โดยให้เทศบาลต าบลจันจว้า ตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน   
และแสดงถึงการด าเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลต าบลจันจว้า 
 
 
 
 
 
 



1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.   เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า และหน่วยงานต่างๆ ที่จะ

ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2.  เพ่ือให้ท้องถิ่นมีทิศทางการท างานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มี

การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
3.  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจนสะดวกมากข้ึน 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 26  

และข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน   โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

เทศบาลต าบลจันจว้า หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี  เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

2.  ผู้บริหารท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
เปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 

3.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี   แล้วเสนอให้ความ
เห็นชอบ  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี    และปิดประกาศเผยแพร่
แผนการด าเนินงานประจ าปี  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้ประกาศใช้   และต้องปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลต าบลจันจว้า สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน   การ
พัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ 

2. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชน
สามารถตรวจสอบได ้

3. ท าให้ทราบถึงกิจกรรม/งาน/โครงการพัฒนาที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ  ของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 
 

 
 
 

 



จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

    

 

 

  

 

   
 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 
 
 ผู้บริหารท้องถิ่น 
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