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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4      

“แผนด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามระเบียบฯ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือบูรณาการแผนงาน/โครงการ
พัฒนา ที่แต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ และจะท าให้สามารถบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่าง
สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่ซ้ าซ้อนตลอดจนสามารถกระจายแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมของจังหวัดนครพนมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานนับเป็น
การสร้างเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารในการที่จะก ากับ ควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งจะเป็นการรวบรวมข้อมูล       
โดยจะต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งแผนงานและโครงการที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ได้จัดท าและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 งบประมาณตั้งจ่ายทั้งสิ้น 
500,000,000.00.- บาท ส าหรับด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนการด าเนินงาน 
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แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 



  

 

  

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
(1) เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติงาน 
(2) จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
(3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริงในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
4. เพื่อป้องกันการซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดเก็บ
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ที่ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 รวมถึงโครงการพัฒนาที่กันเงินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น    
และข้อมูลจากหน่วยงานในจังหวัดนครพนม แต่ละหน่วยงานที่ด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

ขั้นตอนที่  3  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม          
น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  พิจารณาก่อน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

ขั้นตอนที่  4  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน

เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมลงนามอนุมัติประกาศใช้ ทั้งนี้ต้องปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีป่ระกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง
ปิดประกาศไวอย่างน้อยสามสิบวัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 26 (2)     



  

 

  

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

 
คณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
   

 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

 
 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
  2. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
รวมถึงระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  3. ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติและน าไป
วางแผน เตรียมการ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 
  4. ลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
  5. สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 

3 












































































































































































































































































