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ส่วนที่  ๑ 
 

บทนํา 
 

เน่ืองด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงานตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี 
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่าง
แผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ 2๗ แผนการ
ดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงาน
เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

  

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1  ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณน้ัน และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการ
จําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตาม
ประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน เทศบาล
ตําบลเมืองแกลง เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖1 มีวัตถุประสงค์ดังน้ี   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดาํเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ

จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของ

เทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อ 
สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
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๓.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดาํเนินงาน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/ ว 0600 ลงวันที่  

29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กําหนดให้จัดทําแผนการดําเนินงานตามข้อ 26 ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน  “การ
ขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

การจัดทาํแผนการดําเนนิงานเพิม่เติม 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนการดําเนินงานแล้ว หาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจดทํา
แผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน / โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืน (โดยให้จัดทําเป็นแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,...) 

ร่างแผนการดําเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงแผนดําเนินงาน 2 ส่วน คือ 
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แผนการดาํเนนิงาน เพิ่มเตมิฉบบัที่ 1 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 มีรายละเอียดเคา้โครงการดังนี ้
  ส่วนที ่ ๑ บทนํา ประกอบดว้ย 

๑.๑  บทนํา 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. 0๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒)  
 2.3  บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น (ผด. 02/1) 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ : แสดงข้ันตอนการจัดทาํแผนการดําเนนิงาน เพิ่มเติมฉบบัที่ 1  
ประจําปงีบประมาณ  ๒๕61 เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวันนับแต่วันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการฯ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  หน่วย
ราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
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๔.  ประโยชนข์องแผนการดาํเนนิงาน 
(๑)  ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจน

ในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําให้การ

ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


