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ส่วนที่ 1 บทนา

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติ
ให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าว
จัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจ
กว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดย
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี(2561-2564) และเชื่อมโยงกับการวางแผน
เพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้น
สาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา
4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.03/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตาบลบึงวิชัย โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย จึงได้จัดทาแผน
ดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2562 ตามรูปแบบที่กาหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก "แนวทางการพัฒนา"
เป็น "แผนงาน" เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตาบลบึง
วิชัยขึ้นและเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ
รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย มุ่งหวังว่าแผนการดาเนินงานฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาจัดการ การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในการพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ

ซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3.แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดานเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดาเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒน าอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานได้
3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบึงวิชัย เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบึงวิชัย จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบล
บึงวิชัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตาบลบึงวิชัย เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดาเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย 1) บทนา
2)วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนิ นงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1)บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 2)บัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 3)บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น (ผด.02/1)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตาบลบึงวิชัยให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน
15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
6. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จานวนโครงการที่ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศา สตร์แผนงานให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ และ
การคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดขอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศา
สตร์และ
แผนงานแล้ว จาต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและ
เดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลาดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน
โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

