
 
 

ส่วนที่  1  บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ควำมส ำคัญกับ
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย  
กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง  และมีอ ำนำจหน้ำที่ของตนเอง
โดยเฉพำะ  นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
เข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพ่ือให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจกว้ำงขวำงขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำร
สำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น  และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของเทศบำลมำกขึ้น 

เทศบำลต ำบลป่ำอ้อดอนชัย  ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก ำหนดยุทธศำสตร์      
แนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำในช่วง  5  ปี (พ.ศ.
2561 – 2565)  และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพ่ือจัดท ำงบประมำณประจ ำปี  เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำร
ก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน  โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นส ำหรับงบประมำณแต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะเวลำ    
5 ปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ประกอบหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว
0600  ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559  เทศบำลต ำบลป่ำอ้อดอนชัย  โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลป่ำอ้อดอนชัย  และคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลป่ำอ้อดอนชัย  จึงได้จัดท ำ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2564  ตำมรูปแบบที่ก ำหนดตำมหนังสือดังกล่ำว  โดยปรับเปลี่ยนจำก “แนว
ทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนำท้องถิ่น  ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559  โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดง
ถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบำล  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564  ของเทศบำลต ำบลป่ำอ้อดอนชัย  และเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น
และมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอ่ืนๆ  รวมทั้งกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของ
แผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน  เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกข้ึน 



 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลป่ำอ้อดอนชัยมุ่งหวังว่ำ  แผนกำร
ด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร  กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไป
ปฏิบัติได้เป็นอย่ำงด ี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ  และ
กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณนั้น  
เพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร  ในแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  และมีประสิทธิภำพ 
 3. แผนกำรด ำเนินงำน  จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำร   
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ  ที่จะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำน
จะมีที่มำจำก 
  3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
  3.2 โครงกำร  กิจกรรมกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  3.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  3.4 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.5 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที ่

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 26 และ 
ข้อ 27 ว่ำ  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่ วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 



 
 

 2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ 
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำร
จำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 
 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำน         
ที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น   

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท ำให้กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ

มำกขึ้น 
2. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบัติ  มีควำมสะดวกและมี

ประสิทธิภำพ 
3.  เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 
5.  สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนของเทศบำล 
6.  สำมำรถน ำแผนกำรด ำเนินงำนมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆตำม 

งบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 ได้อย่ำงถูกต้อง 
  



 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564  ประกอบด้วยยุทธศำสตร์/แผนงำน  จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร  คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด  จ ำนวนงบประมำณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด  หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. 02) 
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ  แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2564 ประกอบด้วยยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน  โดยมีล ำดับที่/โครงกำร/รำยละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมำณและเดือน  โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 

 


