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“ท้ายหาดน่าอยู ่ คู่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีมีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา พัฒนา
แบบมีส่วนร่วม   ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”                  
             

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด 



ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้ด าเนินการจัดท า แผนด าเนินงาน   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ            
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก าหนดว่า แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
    

โดยแผนการด าเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ 
กิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ภายในปีงบประมาณ  
๒๕๖๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน สาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการส่งเสริมการเกษตร การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
และสังคมที่ดี   ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ท้ายหาด  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  และจังหวัดสมุทรสงคราม  
รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ต่อไป  
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ส่วนที ่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
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๓. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (แบบ  ผด. ๐๒/๑)   ๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



ส่วนที่  ๑   

บทน า 
 
๑.  บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และแผนการด าเนินงานประจ าปี  ส าหรับแผนการด าเนินงาน
นั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม  ทั้งหมด  ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการ จ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้น  

  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ   

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒.๑  เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ไปสู่แผนการด าเนินงาน  ให้มีความสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.๒  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด  ที่จะด าเนินการจริง  

ในปีงบประมาณนั้น  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๓  เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น  ให้มีความสะดวก

ชัดเจนในการด าเนินการต่างๆ     
 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน   
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ (หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  ๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวม
แผนการ/ โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ                   
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการจากแผนงาน / โครงการ  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ   
 



๒  

  ๓.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
  ๔.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  ๕.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้ด าเนิน
โครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 

  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  เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน  และการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan) 
๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่   ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม  
ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ  / กิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่              
โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี  และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนา      
จังหวัด / อ าเภอ  หรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 



๓ 

 ขั้นตอนที่   ๒  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน              
โดยพิจารณา เป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น   ๒ ส่วน
คือ 

ส่วนที่  ๑  บทน า 
  ส่วนที่  ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม  เพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงาน  
แล้วเสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 ขั้นตอนที่   ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่องแผนการด าเนินงานของ  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหาร
ส่วนต าบล)  ประจ าปี  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและ สามารถตรวจสอบได ้ 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการ

ด าเนินงานเป็น เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการพัฒนา  ตรงตามความต้องการและ

ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 
๓.  ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
๔.  ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการกิจกรรม  หรือมี

โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 



 


