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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
  ๑.บทน า  

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตาม
หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒)  พ .ศ.  ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  ให้ยกเลิกความในข้อ  27  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   “ข้อ ๑๗  
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบล ต าบลภูจองนายอย   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖ 4 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖ 4  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มี
การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  เทศบาลต าบลภูจองนายอย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
  ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4  ของเทศบาลให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
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  ๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  ขั้นตอนที่๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่๓  ขั้นตอนการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการด าเนินงานทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่  4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1.  แผนการด าเนินงานจะแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา
ที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริงท าให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  2.ท าให้เกิดการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.  แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
  4.แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  เพื่อ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  มีรายละเอียดเค้าโครงดังนี้ 

ส่วนที่๑บทน าประกอบด้วย 
๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่๒บัญชีโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. ๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ(ผด. ๒)  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลภูจองนายอย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับ
แต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  
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  ๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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


