
                            

      บทน า 

   
                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๖๒  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งจัดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น   และ
เป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 
 

  เทศบาลต าบลควนเสาธงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง  ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาท่ีดีขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะเวลา  ๕  ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. 
๒๕๕๙  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗  ลงวันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
เทศบาลต าบลควนเสาธงโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนเสาธง  และ
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนเสาธง  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตามรูปแบบท่ีก าหนดตามหนังสือดังกล่าว  โดยปรับเปล่ียนจากแนวทางการพัฒนา  เป็น  “แผนงาน”  เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗    
ลงวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลควนเสาธง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ  ท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓      
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ  รวมท้ังการ
จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานเพื่อให้การติดตามและประมวลเมื่อส้ินปีมี
ความสะดวกมากขึ้น 

                      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลควนเสาธงมุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงาน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  การติดตามและประมวลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างดี 

 

 



๒ 
 

 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
        ๑.  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

   ๒.  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บิหารงานท้องถิ่น        
เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   ๓.  แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีท่ีมา
จาก 

    ๓.๑  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

    ๓.๒  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ  ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

    ๓.๓  โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ  (ถ้ามี) 

    ๓.๔  โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาของส่วนราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมภาค  หรือ
หน่วยงานอื่นท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  
ท่ีมีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา
ท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

           ๓.๕ โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาอืน่ ๆ  ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 

 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๕  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
ข้อ  ๒๖  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
      ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่ นๆ                
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
   ๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 



๓ 
 

               จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินงานการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้  ๓  ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
       ขั้นตอนท่ี  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  ของเทศบาลต าบลควนเสาธง  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลต าบล 
               ขั้นตอนท่ี  ๒  การจัดร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลควนเสาธงและหน่วยงาน
ต่าง ๆ  จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลควนเสาธง   
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ     
โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
                ส่วนท่ี  ๑  บทน า  ประกอบด้วย 
                             ๑)  บทน า 
                             ๒)  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
                             ๓)  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
                             ๔)  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
                ส่วนท่ี  ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ประกอบด้วย 
                             ๑)  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) 
                             ๒)  บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) 
                             ๓)  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑) 
              ขั้นตอนท่ี  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลควนเสาธงให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานโดยปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  
๑๕  วัน นับจากวันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐  
วัน 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
   ๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบั ติมีความสะดวกและ                

มีประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๔.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
  ๕.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลควนเสาธง 
  ๖.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ    

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

------------------------------------------- 


