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  ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548       พ       ถึง (         ) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย                         พ                                                   โครงการ
                                                                                ในพ้ืนที่
                                         หากการจัดท าแผนการด าเนินงานไม่แล้วเสร็จภายใน
                          ศ                           สามารถขอขยายเวลาการจัดท าและแก้ไข
แผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานแล้ว  
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559 ก าหนดเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้ปรับเปลี่ยนจาก  
“แนวทางการพัฒนา”เป็น “แผนงาน”และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
6247  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2560  ก าหนดเค้าโครงแบบส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
จ านวน  3  แบบ  คือ  แบบ  ผด. 01  แบบ  ผด. 02  แบบ  ผด.  02/1          
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส            
เล่มนี้เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล
เมืองนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โดยมีเคา้โครงแผนการด าเนินงาน  2 ส่วน  คือ 

       ส่วนที่  1  บทน า 
                             1.1  บทน า 
                             1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
                             1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
                             1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

                 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
        2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ    
         2.2  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
          2.3   บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น  
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจน   
ในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน
และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
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       2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ

ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  
        3. แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการ ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา  ที่จะบรรจุใน
แผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกิดจากการ
จ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดย   
ไม่ใช้งบประมาณ  (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548       พ       ถึง (         ) พ.ศ. 2561  ข้อ  4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ตามระเบียบฯ  ข้อ 26  และข้อ  27  ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
      1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
      3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ       
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ของเทศบาลและหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเขตเทศบาล 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
เทศบาล   

ผู้ บ ริ ห าร เทศบาลลงนามประกาศ เป็ น      
แผนการด าเนินงาน 

    ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน
ก า ร จั ดท า แ ผน พั ฒ น า
เทศบาล 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
เทศบาล 

ปิดประกาศภายใน  15  วัน  
นับแต่วันที่ประกาศ  และปิด
ประกาศอย่างน้อย  30  วัน 
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4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

1. มีแนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา    
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. ผู้บริหารสามารถควบคุมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 3. ท าให้การประสานงาน  การติดตามและประเมินผล  มีความสะดวกและตรวจสอบผล     
การด าเนินงานได้ 
   


