
 

ส่วนที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.  บทน ำ 
            เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตาม หมวด 5 ข้อ 26 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้            
            (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ                 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   
            (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่ างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙     
ข้อ 2๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น”   

  

             ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ      
มีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลปึกเตียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีวัตถุประสงค์ดงันี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
               (๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด     
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
               (๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบลปึกเตียนให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

              (๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

๓. ขัน้ตอนการ... 
 
 



 

-๒- 
 

๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

ตาม ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

          “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖1 มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำรดังนี้ 

  ส่วนที่ ๑ บทน ำ ประกอบด้วย 
๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. ๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดท า... 
 



 

 

-๓- 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปึกเตียน   
             ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖1   

๔.  ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศเพื่อให้ประชำชน
ในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวันนับแต่วันที่
ตั้งงบประมำณด ำเนินกำรฯ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 



 

-๔- 

 

๔.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
                   (๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ปึกเตียนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


