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ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27  แผนการด าเนนิงานใหจ้ัดท าใหแ้ล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วัน
ที่ประการศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหนว่ยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนนิการในพื้นที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปงีบประมาณนัน้

เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้ด าเนนิการจัดท าแผนการด าเนนิงาน ประจ าป ีพ .ศ. 2563 เพื่อเปน็เคร่ืองมือส าคัญ
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งยังเปน็
เคร่ืองมือในการติดตามการด าเนนิงานและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย  แผนการด าเนนิงานจะก าหนดรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนนิการในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา มีที่มาจาก

1.งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีองเทศบาลต าบลนาจะหลวย (รวมทั้งเงินอุดหนนุที่เทศบาลต าบลนาจะหลวย
อุดหนนุใหห้นว่ยงานอื่นด าเนนิการ)

2.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยด าเนนิการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหนว่ยงาน ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค หรือหนว่ยงานอื่นๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่

ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
4.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอื่น ๆ ท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวยพิจารณาประสานการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด
การจัดท าแผนการด าเนนิงาน  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยฉบบันี ้ด าเนนิการตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ 3)  
พ.ศ. 2561  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาจะหลวย (พ.ศ.2561-2565) และเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ.2563 เปน็กรอบในการจัดท า ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย และการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวยได้พิจารณาถึง
นโยบายของรัฐบาล หนว่ยราชการท่ีเกี่ยวข้องและการเข้ามา ด าเนนิการในพื้นที่ของหนว่ยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ดังนัน้  เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงได้จัดท าแผนการด าเนนิงานประจ าป ีพ.ศ. 2563 ซ่ึงได้ใหค้วามส าคัญกับ
โครงการ/กิจกรรม ที่มีอยู่ในแนวทางพัฒนาด้านต่างๆทั้งด้านสาธารณูปโภค สังคม เศรษฐกิจ และการจัดการส่ิงแวดล้อม 
เพื่อปฏบิติัภารกิจ ตามอ านาจหนา้ที่ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

   บทน า
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1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน
1.1  เพื่อการแสดงถึงเปา้หมาย งบประมาณ รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนนิการจริง

และแสดงถึงระยะเวลาด าเนนิการท่ีชัดเจน
1.2  เพื่อเปน็แนวทางในการด าเนนิงานในปงีบประมาณนัน้ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยมีความชัดเจน

ในการปฏบิติัมากขึ้น
1.3  เพื่อการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนนิงาน ซ่ึงจะท าใหก้ารติดตาม

ประเมินผลเมือ่ส้ินปงีบประมาณ มีความสะดวกขึ้น
1.4  เพื่อใหเ้กิดการประสานและบรูณาการท างาน กับหนว่ยงานอื่นที่จะเข้ามาด าเนนิการในพื้นที่ของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย
1.5  เพื่อเปน็เคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
1.6  เพื่อควบคุมการด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.7  เพื่อเปน็เคร่ืองมือในการติดตามผลการด าเนนิงานและประสิทธิผลแผนพัฒนา

2.  ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม
ที่จะมีการด าเนนิงานจริงในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนว่ยงานอื่นจะเข้ามาด าเนนิการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหนว่ยงาน
ในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนนิงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ แบบบรูณาการ

ขั้นตอนท่ี  2  การจัดท าแผนการด าเนนิงาน
คณะกรรมการสนบัสนนุ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

เทศบาลต าบลนาจะหลวย หนว่ยราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานอื่นๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนนิงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใ่หส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาจะหลวย
โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนนิงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนท่ี  1 บทน า
 -บทน า
 -วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน
 -ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน
 -ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน

ส่วนท่ี  2 บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 -บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
 -บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.02)
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 - บญัชีครุภณัฑ์ /งบประมาณ (ผด.02/1)
ขั้นตอนท่ี 3  การประกาศใช้แผนด าเนนิงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนนิงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเปน็แผนการด าเนนิงาน ทั้งนีใ้หป้ดิประกาศแผนการด าเนนิงานภายในสิบหา้วัน นบัแต่วันที่ประกาศไว้
อย่างนอ้ยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน
แผนการด าเนนิงานจัดท าใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงีบประมาณนัน้ หรือภายในสามสิบวัน

นบัแต่ที่ต้ังงบประมาณด าเนนิการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหนว่ยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนนิการในพื้นที่ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยในปงีบประมาณนัน้

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนนิงานเปน็อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น
3.ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน

3.1  แผนการด าเนนิงาน จะแสดงถึงเปา้หมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการด าเนนิงานจริง ท าใหเ้ปน็แนวทางในการด าเนนิงานในปงีบประมาณนัน้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความชัดเจนในการปฏบิติัมากขึ้น

3.2  ท าใหเ้กิดการประสานและบรูณาการท างานกับหนว่ยงานที่จะเข้ามาด าเนนิงานในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3  แผนการด าเนนิงานจะท าใหก้ารติดตามและประเมินผล เมือ่ส้ินปงีบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.4  แผนการด าเนนิงานจะเปน็เคร่ืองมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ

ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ


