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ส�วนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 

เนื่องด$วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค,กร
ปกครองส(วนท$องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ได$กําหนดให$องค,กรปกครองส(วนท$องถ่ิน ดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงานตามหมวด ๕ ข$อ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานให$ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค,กรปกครองส(วนท$องถ่ิน หน(วยราชการส(วนกลาง ส(วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน(วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค,กรปกครองส(วนท$องถ่ิน แล$วจัดทําร(าง
แผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ิน (๒) คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ินพิจารณาร(าง
แผนการดําเนินงาน แล$วเสนอผู$บริหารท$องถ่ินประกาศเปAนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ให$ปBดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบห$าวันนับแต(วันท่ีประกาศ เพ่ือให$ประชาชนในท$องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
และต$องปBดประกาศไว$อย(างน$อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด$วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค,กรปกครองส(วนท$องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข$อ ๑๒ “ข$อ 2๗ แผนการ
ดําเนินงานให$จัดทําให$แล$วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต(วันท่ีประกาศใช$งบประมาณรายจ(ายประจําป�  
งบประมาณรายจ(ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได$รับแจ$งแผนงานและโครงการจาก
หน(วยราชการส(วนกลาง ส(วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน(วยงานอ่ืนๆ ท่ีต$องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค,กร
ปกครองส(วนท$องถ่ินในป�งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก$ไขแผนการดําเนินงาน
เปAนอํานาจของผู$บริหารท$องถ่ิน”   

  

ภายใต$กฎหมายดังกล(าว เทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงได$ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้ึน เพ่ือให$ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค,กรปกครองส(วนท$องถ่ินประจําป�
งบประมาณนั้น และใช$เปAนแนวทางในการดําเนินงานในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลให$มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน(วยงานและการ
จําแนกรายละเอียดต(างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให$การติดตาม
ประเมินผล เม่ือสิ้นป�งบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน เทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค,ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให$ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการ

จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค,กรปกครองส(วนท$องถ่ินประจําป�งบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช$เปAนแนวทางในการดําเนินงานในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ

เทศบาลให$มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
(๓)  เพ่ือให$มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน(วยงานและการจําแนก

รายละเอียดต(างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให$การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้น
ป�งบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
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๓.  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด(วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.2/ ว 0600 ลงวันท่ี  
29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ,การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท$องถ่ินของ
องค,กรปกครองส(วนท$องถ่ิน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว(าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค,กร
ปกครองส(วนท$องถ่ิน พ.ศ.2548 ได$กําหนดให$จัดทําแผนการดําเนินงานตามข$อ 26 ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค,กรปกครองส(วนท$องถ่ิน หน(วยราชการส(วนกลาง ส(วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน(วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค,กรปกครองส(วนท$องถ่ิน แล$วจัดทําร(างแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ินพิจารณาร(างแผนการดําเนินงาน แล$วเสนอ
ผู$บริหารท$องถ่ินประกาศเปAนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ให$ปBดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห$า
วันนับแต(วันท่ีประกาศ เพ่ือให$ประชาชนในท$องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต$องปBดประกาศไว$อย(างน$อย
สามสิบวัน 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว(าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค,กรปกครอง
ส(วนท$องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข$อ 27 แผนการดําเนินงานให$จัดทําให$แล$วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต(วันท่ีประกาศใช$งบประมาณรายจ(ายประจําป� งบประมาณรายจ(ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได$รับแจ$งแผนงานและโครงการจากหน(วยราชการส(วนกลาง ส(วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน(วยงานอ่ืนๆ ท่ีต$องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค,กรปกครองส(วนท$องถ่ินในป�งบประมาณนั้น  “การ
ขยายเวลาการจัดทําและการแก$ไขแผนการดําเนินงานเปAนอํานาจของผู$บริหารท$องถ่ิน” 

การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม 

ภายหลังจากองค,กรปกครองส(วนท$องถ่ินได$จัดทําแผนการดําเนินงานแล$ว หาก
องค,กรปกครองส(วนท$องถ่ินมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได$รับแจ$งแผนงาน / โครงการเพ่ิมเติม
จากหน(วยงานราชการ ส(วนกลาง ส(วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน(วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี
องค,กรปกครองส(วนท$องถ่ินในป�งบประมาณนั้น ให$องค,กรปกครองส(วนท$องถ่ินดําเนินการจดทํา
แผนการดําเนินงานให$แล$วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต(มีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได$รับแจ$ง
แผนงาน / โครงการเพ่ิมเติมจากหน(วยงานราชการส(วนกลาง ส(วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน(วยงาน
อ่ืน (โดยให$จัดทําเปAนแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1,2,3,4,...) 

ร(างแผนการดําเนินงานให$พิจารณาจัดหมวดหมู(ให$สอดคล$องกับยุทธศาสตร,และแนว
ทางการพัฒนาขององค,กรปกครองส(วนท$องถ่ิน ท่ีกําหนดไว$ในแผนยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กร
ปกครองส(วนท$องถ่ินและสอดคล$องกับแผนพัฒนาสามป� โดยมีเค$าโครงแผนดําเนินงาน 2 ส(วน คือ 
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แผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 ประจําป( พ.ศ. ๒๕๖๐  มีรายละเอียดเค/าโครงการดังนี้ 

  ส�วนท่ี  ๑ บทนํา ประกอบด/วย 
๑.๑  บทนํา 
๑.๒  วัตถุประสงค,ของแผนการดําเนินงาน 
๑.๓  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน,ของแผนการดําเนินงาน 

ส�วนท่ี  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด/วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. 0๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒)  

 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ : แสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 ประจําป( พ.ศ. ๒๕60 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ิน 

พิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอผู/บริหารท/องถ่ิน 

ประกาศเป=นแผนการดําเนินงาน 

ป>ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห/าวันนับแต�วันท่ีประกาศ 
เพ่ือให/ประชาชนในท/องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต/องป>ดประกาศไว/อย�าง
น/อยสามสิบวันนับแต�วันท่ีต้ังงบประมาณดําเนินการฯ 

องค,กรปกครองส(วน
ท$องถ่ิน  หน(วย
ราชการส(วนกลาง   
ส(วนภูมิภาค  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาท/องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ิน 

ผู/บริหารท/องถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจและ
หน(วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท/องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท/องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ิน 

เสนอผู/บริหารท/องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ิน 
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๔.  ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 

(๑)  ทําให$แนวทางในการดําเนินงานในป�งบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากข้ึน 

(๒)  ทําให$การใช$จ(ายงบประมาณของเทศบาลเปAนไปอย(างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช$เปAนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําให$การ

ติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นป�มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
(๔)  ใช$เปAนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู$บริหารท$องถ่ินเพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานให$เปAนไปอย(างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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


