
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการด าเนนิงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ส าเนา) 

เทศบาลต าบลปราณบุร ี



ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด/แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ แผนการ        ด าเนินงาน
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากข้ึน มีการ
ประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากข้ึนอีก แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความ ร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลปราณบุรีต่อไป 

  

 
 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลต าบลปราณบุร ี

ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

                                                                                      หน้า 

ส่วนท่ี  ๑      

 บทน า  ๑  - ๔ 

ส่วนท่ี  ๒      

 ๑. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ ๕ - ๖ 

  - ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ป็นเมืองนา่อยู่ ๗ - ๒๕ 

  - ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสงัคมและชุมชน ๒๖ - ๓๓ 

  - ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการกีฬา      
  และนันทนาการ 

๓๔ - ๔๒ 

  - ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ ๔๓ - ๔๙ 

  - ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองบริหารจัดการและท่องเที่ยว ๕๐ - ๕๗ 

 ๒. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๕๘   

  - ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ ๕๙ - ๘๓ 

 ๓. บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์ ๘๔   

  - แผนงานบรหิารงานทั่วไป ๘๕ – ๙๐ 

  - แผนงานการศึกษา ๙๑ – ๙๔ 

  - แผนงานสาธารณสุข ๙๕ – ๙๖ 

  - แผนงานเคหะและชุมชน ๙๗   

 

 

 

 



บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและ
แผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น ท า
ให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 
 ดังนั้น แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลปราณบุรี จึงเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ท าให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลต าบลปราณบุรี  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนมีการประสาน
และบูรณการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๕ 
ข้อ ๒๖           ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการ    
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  และ ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น  

    การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 (๑) เพื่อด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปราณบรุีที่แสดงถึงรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาและกจิกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลปราณบุรี ประจ าปี
งบประมาณนั้น 
 (๒) เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการบริหารงานด้านการเงินการคลังของเทศบาลต าบลปราณ
บุรี  ให้มีความชัดเจน โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
 (๓) เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรัพยากร ในเขตเทศบาลต าบลปราณ
บุรรี่วมกัน และร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกันตรวจสอบเพื่อยกระดบัการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลปราณบรุีให้มปีระสทิธิภาพตามหลกัการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 (๔) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เมื่อสิ้นปมีีความสะดวกมากข้ึน 
 



ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงานโดย
มีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือ กิ่งอ าเภอ
แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมี
เค้าโครงแผนการด าเนินงาน  ๒  ส่วน  คือ 
  ๑.  ส่วนท่ี ๑   
                           - บทน า 
                             - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
                             - ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
                             - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๒.  ส่วนท่ี ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                           - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
                           - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 - บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์/งบประมาณ 
 - บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ 
  

ขั้นตอนท่ี ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ินน าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน       
เพื่อประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เรื่องแผนการด าเนินงานพัฒนาเทศบาลประจ าปี  เพื่อปิดประกาศโดยเปดิเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

 



สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  

จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน                                                                                                        

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ   

จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ   

จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  

 

      
 

 

  ผู้บริหารท้องถ่ิน   

   

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามความหมายของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน นั้น ซึ่งเป็นโครงการ 
แผนงาน กิจกรรม งาน ด้านการพัฒนาที่ต้องด าเนินการจริงในพื้นที่ ส่วนแผนงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับด้าน
รายจ่ายประจ า เช่น เงินเดือน  ค่าวัสดุ  ซึ่งเป็นรายจ่ายประจ าซึ่งมีการด าเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ ไม่ต้อง
น ามาจัดท าแผนการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จะปรากฏในแผนการจัดหาพัสดุอยู่แล้ว สามารถ
สรุปการจัดท าแผนการด าเนินงานได้ว่าเป็นการด าเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ประจ าปีงบประมาณนั้นซึ่งเป็นโครงการที่จะด าเนินการจริงทั้งหมด 

 

 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน  

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่าง ฯ ต่อผูบ้รหิาร 

ประกาศใช้ 



ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 (๑) ท าใหเ้ทศบาลต าบลปราณบุรทีราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ที่ด าเนิน
จริงทั้งหมดในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลปราณบรุีในปงีบประมาณนั้น 
 (๒) เทศบาลต าบลปราณบรุีมีแนวทางการบรหิารงานชัดเจน ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและเทศบาลต าบลปราณบุร ี
 (๓) เทศบาลต าบลปราณบรุีสามารถน าแผนการด าเนินงานมาใช้เพื่อการบรหิารทรัพยากร      
ด้านต่างๆ  อาทิ  ด้านการเงิน ด้านทรพัยากรมนุษย์ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบรหิารจัดการให้มปีระสทิธิภาพ
และประสทิธิผล 
 (๔) แผนการด าเนินงานมีประโยชน์ท าใหเ้กิดการประเมินผลการปฏิบัตทิี่เป็นรปูธรรมเทศบาล
ต าบลปราณบรุีสามารถตรวจสอบและประเมินผลโครงการภายหลังการด าเนินโครงการต่างๆ ไดเ้พื่อการพฒันา
และปรับปรงุการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
 


