
                                                 
 
 
 

    ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแซว 
เร่ือง   ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562 

                                                     -------------------------------------------- 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพจิารณาร่างแผน
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 
 

  บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้านแซว ได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                     

จึงประกาศเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

                                           ประกาศ   ณ  วันท่ี  18  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  25๖๑ 
 
 
                                                         ค า    สุปัญโญ 

                                                          (นายค า    สุปัญโญ) 
                                                     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภบิาล  บริการเพื่อประชาชน” 
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ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
๑. บทน า 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  
๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังนี้  
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถื่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลบ้านแซว  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด

ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ของเทศบาลบ้านแซวให้

มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

๒. ขั้นตอนการ... 
 
 
 

บทน ำบทน ำบทน ำ   
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-๒- 
 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถื่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
 
  ส่วนที่  ๑ บทน า ประกอบด้วย 

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

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
 
 

 
 
 

 ข้ันตอนการจดัท า... 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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-๓- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบ้านแซว   
            ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๔.  ประโยชน์... 
-๔- 

รวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พจิำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

เสนอผู้บรหิำรท้องถิ่น 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนนิงำน 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำ

วันนับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนใน

ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศ

ไว้ อ ย่ ำ งน้ อ ยส ำมสิ บ วัน นั บ แ ต่ วั น ที่ ตั้ ง

งบประมำณด ำเนนิกำรฯ 

คณะกรรมกำรสนับสนุน

กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บรหิำรท้องถิ่น 

รัฐวิสำหกิจและ

หน่วยงำนอื่นๆ  

คณะกรรมกำรสนับสนุน

กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุน

กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  

หน่วยรำชกำร

ส่วนกลำง   

ส่วนภูมิภำค  
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๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากข้ึน 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


