ส่วนที่ ๑
บทนา
1. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริ ห าร การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น และการคลั ง และมี อ านาจหน้ า ที่ ข องตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็ นองค์กรที่เปิดให้ ประชาคมท้องถิ่น มีส่ว นร่วมในการบริห ารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นมากขึ้น นั้น
เทศบาลตาบลบางกระบือได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนที่กาหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง
5 ปี พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖5 และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุ ม
ระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และข้อ 27 กาหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่ างแผนการดาเนิ นงาน แล้ว เสนอผู้บริห ารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดาเนิน การในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐357 ลงวันที่ 19 มกราคม ๒๕61 ภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว
เทศบาลตาบลบางกระบือจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น
โดยคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัดทาแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลบางกระบือ และคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลตาบลบางกระบือ ได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.25๖5 ตามรูปแบบที่กาหนด
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ตามหนั งสื อดังกล่ าว โดยปรั บ เปลี่ ยนจาก “แนวทางการพัฒ นา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
รูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่
10 ต.ค. 2559 โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรม
ที่ด าเนิ น การจริ ง ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ ข องเทศบาลต าบลบางกระบื อ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.25๖5 ขึ้ น
และเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.25๖5 มี ความชัดเจนในการปฏิบั ติมากขึ้น รวมถึง มีการประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับ
หน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การ
ติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนา
เทศบาลตาบลบางกระบื อ มุ่ง หวัง ว่ าแผนการด าเนิน งานฉบับ นี้ จะเป็น ประโยชน์ ต่ อการบริ ห ารจัด การ
การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ดาเนิ นการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบางกระบือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 นั้ น มีความชัดเจนในการปฏิ บั ติมากขึ้ น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนิ นงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่
ของเทศบาลต าบลบางกระบื อ โดยโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นา ที่ จ ะบรรจุ ใ นแผนการด าเนิ น งาน
จะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของเทศบาลตาบลบางกระบือ
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาของเทศบาลตาบลบางกระบือ ที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบางกระบือ
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปก ครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติ มฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดให้ จั ดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ 26
และ ข้อ 27 ไว้ว่า การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค รัฐวิส าหกิจและหน่ว ยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนิ น งานให้ จั ดท าเสร็จ ภายในสามสิ บ วัน นับ แต่วั นที่ ประกาศใช้ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
3.1 การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิส าหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1,2,3,4,......ตามลาดับ)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ บทนา ประกอบด้วย
๑. บทนา
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
3. บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลบางกระบือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ

6
4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
4.1 ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
4.2 มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลและการนาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
4.3 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
4.5 สามารถบริห ารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่ ว นของเทศบาลตาบลบางกระบือ
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า
4.6 สามารถน าแผนการปฏิ บั ติ ก ารมาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาอั น เกิ ด จากการด าเนิ น โครงการต่ า ง ๆ
ตามงบประมาณในปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและน ามาปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นในอนาคต

