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แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา    
************************************************ 

ส่วนที่  1 
บทนำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี   การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนดำเนินการแล้ว   หากมีการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดำเนินการประจำปี  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมดำเนินการให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  แผนดำเนินงานประจำปี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนา  และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณนั้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
ค ว า ม ช ั ด เ จ น 
ในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณการทำงานกับหน่วยงานและ
จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในการดำเนินงาน 

1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงานประจำปี 
  แผนการดำเนินการประจำปี  จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการในพื ้นที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา  ที ่บรรจุในแผน  
การดำเนินงานจะมีที่มาจาก 
  -  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 
  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้าม)ี 
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- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ  

หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืน 
ๆ  ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ 

1.2   ลกัษณะของแผนงานประจำปีโดยสรุป 
  1. เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  3. เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 
  4. เป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการ  ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น 

1.3 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการดำเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  3. เป็นการจัดเตรียมโครงการ/แผนงานต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

1.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

         จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  (หมวด  5 ข้อ  
26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน / โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื ่น ๆ ที ่ดำเนินการในพื ้นที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลในปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 

อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื ่น ๆ  ที ่ดำเนินการในพื ้นที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
ปีงบประมาณนั้น   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื ่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ ่มเติม   
ฉบับที่  1,2,3,4,…..) 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่   1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือ 
กิ่งอำเภอแบบบูรณาการ 
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ขั้นตอนที่    2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   และแผนงานการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น  4  ส่วน  
คือ 

ส่วนที่  1   บทนำ 
องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บทนำ 

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ส่วนที่  3  บัญชีโครงการ  /  กิจกรรม 

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01) 

- บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02) 

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น(ผด.02/1) 
ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่   3    การประกาศแผนการดำเนินงาน 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู ้บร ิหารท้องถิ่น  

เพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น เรื ่องแผนการดำเนินงานของ(เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 66   
เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

1.5   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  มีทิศทางการพัฒนาที ่ช ัดเจน  โดยใช้แผนการ
ดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 

3.  ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
4.  ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะดำเนินการกิจกรรม  หรือมี

โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  
 


