ที่ มท 0810.2/ ว 4298

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค กทม. 10200
19 ธันวาคม 2548

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อางถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3324 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548
2. วิทยุกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท 0810.2/ว 2092 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 ชุด
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดซักซอมแนวทางการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใหจังหวัด อําเภอและ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น มี ค วามพรอ มที่ จ ะปฏิ บั ติต ามระเบี ย บได ทั น ที เ มื่ อ ระเบี ย บมี ผ ลใช บั ง คั บ และ
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ได แ จ ง ให ท ราบว า ระเบี ย บดั ง กล า ว ได ล งประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลมที่ 122 ตอนพิเศษ 115ง วันที่ 17 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
18 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ความละเอียดแจงแลว นั้น
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 เป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ 5 แห ง ระเบี ย บ
ดังกลาว จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. ในกรณี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อยู ร ะหว า งการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป (2549-2551)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 มีผลใชบังคับ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
2. การแตงตั้งหัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผนเปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบฯ ขอ 8(8) และการแตงตั้งหัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผนเปนกรรมการ
และเลขานุการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบฯ ขอ 9 (4) หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีหัวหนาสวนการบริหารที่ทําหนาที่ดังกลาวโดยตรง ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
แตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นที่มีความเหมาะสมปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดดังกลาวแทน
/3. การจัดทํา...

-23. การจัดทํ าแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบีย บฯ ขอ 26 และ 27
ใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนการดําเนินงานฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
สวนแผนพัฒนาทองถิ่น
โทร. 0- 2241-9000 ตอ 2122-4 โทรสาร 0-2243-2230

แนวทางปฏิบตั ิในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
-----------------------เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เปนไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวง
มหาดไทยจึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1. แผนการดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้น
เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ที่มาจาก
1) งบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี)
3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะ
เกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
2. ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง จัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปงบประมาณนั้น
หากคาดวาจะดําเนินการจัดทําไมแลวเสร็จภายในกําหนด ใหเสนอขอขยายเวลาการจัดทํา
แผนการดําเนินงานตอผูบริหารทองถิ่น
/2.2 ภายหลัง...

-22.2 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 2.1 แลว
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก
หนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่
1,2,3,4,......)
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสว นกลาง สว นภูมิภ าค รัฐ วิสาหกิจและหน วยงานอื่น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
4. เคาโครงรางแผนการดําเนินงาน
รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
องคประกอบ ประกอบดวย
- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องคประกอบ ประกอบดวย
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
(ตัวอยางตามภาคผนวก ก)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
(ตัวอยางตามภาคผนวก ข)
-----------------------------

ภาคผนวก ก
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....
(อปท.) ........................................................
จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร.......................................................
1.1 แนวทาง…………………………………………………….…
1.2 แนวทาง.....................................................................................
1.3 แนวทาง.....................................................................................
ฯลฯ
รวม
2. ยุทธศาสตร..........................................................
2.1 แนวทาง.....................................................................................
2.2 แนวทาง......................................................................................
2.3 แนวทาง......................................................................................
ฯลฯ
รวม
3. ยุทธศาสตร……………………………………
3.1 แนวทาง....................................................................................
3.2 แนวทาง....................................................................................
3.3 แนวทาง....................................................................................
ฯลฯ
รวม
รวมทั้งสิ้น

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....
(อปท.)............................................................
1. ยุทธศาสตร.............................................................................
1.1 แนวทางการพัฒนา.............................................................................................

1) .............................
2) ...............................
3) ................................
ฯลฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ....

ก.พ.

พ.ศ. ....

ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 : ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
แกไขปญหาความยากจน
แนวทาที่ 1 : สนับสนุนภาคการผลิต/บริการอยางเชื่องโยง สราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกร พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ เนน
มาตรฐานความปลอดภัยสูผบู ริโภค
รวม
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางสังคมที่สงบสุข และพึ่งปรารถนา
แนวทางที่ 1 : จัดการที่อยูอ าศัยที่มั่นคง ถาวร และสงเสริม
สวัสดิการ พรอมเครื่องสาธารณูปโภคใหแกประชาชนและ
ผูดอยโอกาส
แนวทางที่ 3 : เพิ่มศักยภาพและเติมปญญาใหสังคม โดยการสราง
เครือขายการศึกษา

จํานวน
งบประมาณ

2

2,000,000

2

2,000,000

1

3,000,000

1

1,200,000

2

4,200,000

2

2,099,000

รวม

2

รวมทั้งสิ้น

6

2,099,000
8,299,000

รวม

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 : สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
เกษตร เชิงนิเวศน และเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับโครงการ Thailand
privilege card

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หนวยดําเนินการ

(ตัวอยาง)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 1 : ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
แนวทางที่ 1 : สนับสนุนภาคการผลิต/บริการอยางเชือ่ งโยง สรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ เนนมาตรฐานความปลอดภัยสูผูบริโภค

1.

กอสรางอาคาร คสล.
เอนกประสงค

กอสรางอาคาร คสล.
เอนกประสงค เพื่อใชเปนศูนย
สงเสริมอาชีพของอําเภอ ขนาด
กวาง 8 ม. ยาว 12 ม. จํานวน 1
หลัง
- ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
- ดําเนินการตามสัญญา
- ลงทะเบียนทรัพยสิน

500,000

หมู 8 ต.เมืองคง
อ. คง
จ.นครราชสีมา

กองชาง

2.

เกษตรอินทรีย

1. อบรมเกษตรกร จํานวนไม
นอยกวา 100 คน
2. จัดซื้อวัสดุสาธิตและ
ปฏิบัติการ 6 รายการ
3. การติดตามและประเมินผล

1,500,000

อบจ.
นครราชสีมา

กองทรัพย
ฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2549
ก.พ.

พ.ศ. 2548
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางสังคมที่สงบสุข และพึ่งปรารถนา
แนวทางที่ 1 : จัดการที่อยูอ าศัยที่มั่นคง ถาวร และสงเสริมสวัสดิการ พรอมเครื่องสาธารณูปโภคใหแกประชาชนและผูดอยโอกาส
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ. 2549
ธ.ค.

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

พ.ย.

27 อําเภอ
5 กิ่งอําเภอ

พ.ศ. 2548

ก.ค.

3,000,000

หนวย
ดําเนินการ

มิ.ย.

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
จําวน 1,000 คน/ป ไดรับการ
สนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

มิ.ย.

1.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แนวทางที่ 3 : เพิ่มศักยภาพและเติมปญญาใหสังคม โดยการสรางเครือขายการศึกษา

1.

อบรมสัมมนาเพื่อตรวจสาร
เสพติดในโรงเรียน

เสริมสรางองคความรู
อบรมสัมมนาและ
ดําเนินการรวมกับ
สถานศึกษาในการคัดแยก
ผูติดสารเสพติดใน
สถานศึกษา จํานวนไม
นอยกวา 50 โรงเรียน

1,200,000

27 อําเภอ
5 กิ่งอําเภอ

กอง
สาธารณสุข

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2549
ก.พ.

พ.ศ. 2548
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 : สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศน และเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับโครงการ Thailand privilege card

1.

กอสรางลาน คสล. รอบอนุสาวรีย กอสรางลาน คสล. ขนาด
กวาง 14 ม. ยาว 16 ม.
ทาวสุรนารี เพื่อใชเปนศูนย
ประสานแผนทองถิ่นระดับอําเภอ หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คสล.ไมนอยกวา 224
ตร.ม.
- ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
- ดําเนินการตามสัญญา
- ลงทะเบียนทรัพยสิน

100,000

รอบอนุสาวรีย กองทรัพย
ทาวสุรนารี หนา ฯ
ที่วาการอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ

2.

ซอมแซมถนนลาดยางเขาสูแหลง ทําการซอมแซมหลุมบอ
ทองเที่ยว (หาดชมตะวัน)
และทําผิว Slurry Sea
ขนาดผิวกวาง 6 ม. ยาว
4,100 ม. คิดเปนพื้นที่ไม
นอยกวา 24,600 ตร.ม.
- ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
- ดําเนินการตามสัญญา
- ลงทะเบียนทรัพยสิน

1,999,000

ถนนสายบาน
โคกสูง ต.สระ
ตะเคียน
อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

กองทรัพย
ฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2549
ก.พ.

พ.ศ. 2548
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

