
ส�วนท่ี 1 
 

1.1  บทนํา 
เทศบาลตําบลปรุใหญ� เป�นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงได�จัดทําแผนยุทธศาสตร�

การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2558 – 2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 เพ่ือเป�นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณและพัฒนาเทศบาล และท�องถ่ินให�เจริญก�าวหน�าสามารถแก�ไขป<ญหาบรรเทาความเดือนร�อนของ
ประชาชนได�ตรงตามความต�องการ และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ท�องถ่ินได�อย�างเป�นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 

 

เทศบาลตําบลปรุใหญ� เป�นองค�กรมีหน�าท่ีหลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และศิลปวัฒนธรรม สร�าง
ความเข�มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ�งเน�นให�ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข�ามามีส�วนร�วมคิด ร�วมสร�าง ร�วมตัดสินใจพัฒนา แก�ไข ป<ญหาความเดือนร�อน เพ่ือให�ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ได�ตรงความต�องการของประชาชน ดังนั้น เทศบาลตําบลปรุใหญ� จึงได�ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกอบด�วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต�าง ๆ ท่ีจะดําเนินการ
ปฏิบัติจริงให�เป�นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล�องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต�าง ๆ ของเทศบาล เพ่ือให�
ท�องถ่ินและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป�นอยู�ที่ดีข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

พ.ศ. 2548 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา แผนพัฒนาสามป5และแผน
ดําเนินการ สําหรับแผนดําเนินการน้ันมีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป5งบประมาณน้ัน ทําให�แนวทาง
ในการดําเนินงานในป5งบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการ
ทํางานกับหน�วยงานและจําแนกรายละเอียดต�าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนดําเนินการ และจะทําให�
การติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นป5งบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด�วย 

 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข�อ 26 ได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนดําเนินการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืน ๆ          
ที่ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนดําเนินการ แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน
ประกาศเป�นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ปHดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ  
เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต�องปHดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 
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จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข�างต�นสามารถเขียนเป�นแผนภูมิได�ดังน้ี 

 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
 
 
ผู�บริหารท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข&อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท�องถ่ิน  เก็บรวบรวมข�อมูลโครงการ / กิจกรรมท่ีจะมีการ
ดําเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลตําบล  ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�ง
นั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน�วยงานอ่ืนจะเข�ามาดําเนินการในพ้ืนท่ี  โดยข�อมูลดังกล�าวอาจตรวจสอบ
ได�จากหน�วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด / อําเภอ หรือก่ิงอําเภอแบบ
บูรณาการ 
 
 
ข้ันตอนที่  2  การจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท�องถ่ิน  จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน  โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู�ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาท�องถ่ินกําหนดไว�ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยมีเค�าโครงแผนการดําเนินงาน  2  ส�วน 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร�างแผนการดําเนินงาน 
 

พิจารณาร�าง ฯ  และเสนอต�อผู�บริหารท�องถิ่น 

ผู�บริหารท�องถิ่นให�ความเห็นชอบ 

ประกาศใช� 

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

หน�วยงานอื่น 
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2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
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ข้ันตอนที่  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน นําร�างแผนการดําเนินงานเสนอผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือประกาศใช�
แผนการดําเนินงาน ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําประกาศขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เรื่อง  
แผนการดําเนินงาน (องค�การบริหารส�วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค�การบริหารส�วนตําบล
...............) ประจําป5งบประมาณ เพ่ือปHดประกาศโดยเปHดเผยให�สาธารณชนได�ทราบและสามารถตรวจสอบได� 
 
 
 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานต�องจัดทําให�แล�วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของป5งบประมาณนั้น หากคาด
ว�าจะดําเนินการไม�แล�วเสร็จภายในกําหนด ให�เสนอขอขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานต�อผู�บริหาร
ท�องถ่ิน   
 ภายหลังจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�จัดทําแผนการดําเนินงานแล�ว หากองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได�รับแจ�งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน�วย
ราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในป5งบประมาณน้ัน ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานให�แล�วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต�มีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได�รับแจ�งแผนงาน / โครงการเพ่ิมเติมจากหน�วย
ราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืน ๆ (โดยให�จัดทําเป�นแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 1,2,3,4,....) 
 
 
 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเป�นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานให�เป�นไปอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป�นเคร่ืองมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทําดังน้ี 
 1.  เป�นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป�นแผนดําเนินการ (Action  Plan)   
 2.  จัดทําหลังจากที่ได�มีการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป5แล�ว 
 3.  แสดงถึงเปVาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินงานจริง 
 4.  เป�นการรวบรวมข�อมูลจากทุกหน�วยงานที่เข�ามาดําเนินการในพ้ืนที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
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1.4 ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
  1. เป�นเคร่ืองมืออย�างหนึ่งท่ีช�วยให�เทศบาลตําบล สามารถดําเนินการพัฒนาได�บรรลุ
วัตถุประสงค� และเปVาหมายในการพัฒนาได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
  2. สามารถนําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได�จริง เป�นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาในระดับต�าง ๆ ของเทศบาล 
  3. เกิดความประหยัดด�านบุคลากร วัสดุอุปกรณ� และงบประมาณ เพราะได�วางแนวทาง
ปฏิบัติไว�แล�ว 
  4. สามารถจัดลําดับความสาํคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต�องการของ
ท�องถ่ินและประชาชนได�ตรงตามความต�องการและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  5. สร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างเทศบาลกับประชาชนในการมีส�วนร�วมคิด ร�วมสร�าง ร�วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก�ไขพัฒนาท�องถ่ินให�มีความเจริญก�าวหน�าข้ึนไป 
  6. แบ�งงานความรับผิดชอบชดัเจน เกิดความคล�องตัว ลดความซํ้าซ�อนในหน�วยงาน 
  7. เกิดการประสานบูรณาการทํางานร�วมกันระหว�างหน�วยงาน 
  8. เป�นเครื่องมือในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน เพื่อให�การดําเนินงานเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 


