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ส่วนที่  1  บทน า 
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าว จัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลพนา ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาล โดยแสดงถึง วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนา     
ในช่วง ๔ ปี (25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผน เพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปีเนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะ     
เวลา ๔ ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลพนา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพนา 
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพนา จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖๑ ตามรูปแบบที่
ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดย
มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.25๖๑  ของเทศบาลต าบลพนาขึ้น และเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโครงการต่างๆ  ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตาม และประมวลผล เมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลพนา มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงาน
ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็น
อย่างดี 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน/โครงการพัฒนา  และ
กิจกรรม  การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มา
จาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
(ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ    
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  

 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  
 3. แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ให้แล้วเสร็จ           
ภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ  (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 

 ร่างแผนการด าเนินงาน ให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 

 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนา ในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผล การน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณ ที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลา ในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลพนา 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ  ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง 
 


