บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนา และแผนดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนา
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม
ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สาหรับแผนการดาเนินงานมีจุ ดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 และ 27
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น แผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็น แผนที่แยกรายละเอีย ดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี และมีลั กษณะเป็นการดาเนินการ
(Action Plan)
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจนและดาเนินการจริง
3. เป็ นการรวบรวมข้อมูล จากทุกหน่ว ยงานที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

-2วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อรวบรวมรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมที่กาหนดไว้
3. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมมีความชัดเจน
4. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ
5. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
6. เพื่อกาหนดห้วงระยะเวลาในการดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการจริง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง รวบรวมข้อมูล
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่มีการดาเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง ซึ่งจะมี
ทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง และแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่หน่วยราชการและหน่วยงานอื่นๆ จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ แผนพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง จัดทาร่าง
แผนการด าเนิ น งานเสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกาหลง โดยพิ จ ารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง โดยกาหนดให้แผนการดาเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
บทนา
ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1)
- บัญชีโครง/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-3ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน
ระบบระบายน้า
แนวทางที่ 2 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
แนวทางที่ 3 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค
แนวทางที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
แนวทางที่ 5 จัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย
โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

-4ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
แนวทางที่ 6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
แนวทางที่ 4 จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
แนวทางที่ 3 เสริมสร้างและทานุบารุงศาสนา ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
แนวทางที่ 6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดาเนินงาน
ขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

-5ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่กาหนดไว้
2. การดาเนิน งานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่ วนตาบลกาหลง เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุตามวัตถุโฟประสงค์ที่กาหนดไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
5. สามารถดาเนินการติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้
การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

