
  

 

 
 

ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

 
1. บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย             
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่นและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นมากข้ึน นั้น 

เทศบาลต าบลบางกระบือได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 
5 ปี พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖5 และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และข้อ 27 ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงาน/โครงการ  จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย         
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐357 ลงวันที่ 19 มกราคม ๒๕61 ภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว 
เทศบาลต าบลบางกระบือจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลบางกระบือ ได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 ตามรูปแบบที่ก าหนด
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ตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่            
10 ต.ค. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม                  
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 ขึ้น              
และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ            
พ.ศ.25๖5 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นรวมถึงมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับ
หน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การ
ติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนา
เทศบาลต าบลบางกระบือ มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ          
การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565            
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น        
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม       
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่  
ของเทศบาลต าบลบางกระบือ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน                 
จะมีที่มาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ของเทศบาลต าบลบางกระบือ 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ ที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน  
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลบางกระบือ 

   
3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26           
และ ข้อ 27 ไว้ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ        
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 3.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  
30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม             
ฉบับที่ 1,2,3,4,......ตามล าดับ) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น                 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่ ๑  บทน า ประกอบด้วย 
๑. บทน า 
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 

ส่วนที ่ ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)   
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 
3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
    ท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
 

  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
ของเทศบาลต าบลบางกระบือ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  
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4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
4.1 ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ           

มากขึ้น 
 4.2 มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ    
เกิดประสิทธิผล 
 4.3 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.4 ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 4.5 สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลบางกระบือ          
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า 
 4.6 สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง  ๆ          
ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้องและน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน           
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


