
 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ   งานแผนและงบประมาณ   ส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

ที่  กจ 53501 /               วันที่     26   ตลุาคม    2561       

เรื่อง  ขออนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

เรียน  หัวหน้าส านักปลัด / ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี 
  เรื่องเดิม 
  นายกเทศมนตรีต าบลวังโพธิ์ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลวังโพธิ์และอนุมัติโดยนายอ าเภอไทรโยค ตามประกาศเทศบาล
ต าบลวังโพธิ์ เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 26 กันยายน  2561  

     ข้อเท็จจริง          
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  2562  ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2561 
  2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังโพธิ์ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2561  
     กฎหมาย/ระเบียบ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้จัดท าตามระเบียบนี้ 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
      4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  

 
/หรือได้รับแจ้งแผนงาน… 
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หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 ข้อเสนอแนะ 
    เพ่ื อ ให้ การจัดท าแผนการด า เนิ น งานของเทศบาลต าบล วั งโพธิ์  เป็ น ไปตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร 
 1 ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้   

 ๒ ส าเนาให้งานประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3 ส าเนาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้หรือเห็น
ควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ 

 
     (ลงชื่อ).....................................................................  

      (นางสาวมัณฑนา   มัจฉาสร้อย)                              
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 

     (ลงชื่อ).....................................................................  
      (นางสาววรรณงาม  คุ้มพะเนียด)                              
            หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ความเหน็หัวหน้าส านักปลดั 

............................................................................................................................. .....................................................

.............................................................................. ............................................................................ 
 

                                             จ.ส.อ 
(ณัฏฐ์ธณกฤศ์   เหลืองทวีสุข) 

          หัวหน้าส านักปลัด 
 

/ความเห็นปลัด… 
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ความเหน็ปลดัเทศบาล 

............................................................................................................................. .....................................................

.............................................................................. ............................................................................ 
 
 

(นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม) 
ปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

 

ความเห็นนายกเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัติเพราะ.............................................................................................................. ............. 

 

 
(นายเชิดชัย  ซิบเข) 

นายกเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
เรื่องประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีประมาณ 2561 

  --------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน  
  บัดนี้นายกเทศมนตรีต าบลวังโพธิ์ขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561  
เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  www.wangphocity.go.th 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  5 เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2560  
 
 
 
 
           (นายเชิดชัย   ซิบเข) 
                          นายกเทศมนตรีต าบลวังโพธิ์ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wangphocity.go.th/


 
 
 

ค ากล่าวน า 
 

  แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   กล่าวคือ
เทศบาลต าบลวังโพธิ์ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ทั้งที่ เป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ที่ด าเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอ่ืน ที่เข้ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์   มาจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น  เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังโพธิ์
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังโพธิ์  ส่วน
ราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ฉบับนี้ ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์จักได้น าแผนการด าเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือความผาสุขของประชาชนใน 
ท้องถิ่นต าบลวังโพธิ์ต่อไป  
  
  
  
 
  
  
  
                  อนุมัติ  
 
   (ลงนาม)           
                   (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
               นายกเทศมนตรีต าบลวังโพธิ์    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ จัดท าขึ้นตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลวังโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้อง ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลวังโพธิ์ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2562 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียด
สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  
  เทศบาลต าบลวังโพธิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน 
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
  

     เทศบาลต าบลวังโพธิ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 
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ส่วนที่  1  บทน า 
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่ บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(25๖๑ – ๒๕๖๔)  และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560   
เทศบาลต าบลวังโพธิ์   โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังโพธิ์และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลวังโพธิ์จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖2 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือ
ดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ ขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
และมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลวังโพธิ์ มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ใช้เป็นอย่างดี 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มา
จาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น    
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  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
วังโพธิ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลต าบลวังโพธิ์  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวังโพธิ์   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบล
วังโพธิ์ และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวังโพธิ์  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวังโพธิ์  และเมื่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลตัวอย่าง พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการด า เนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลวังโพธิ์  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด า เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วน
ที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย   1) บทน า  2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  3) ขั้นตอนการจัดท าแผน
ด าเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุป
จ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจ านวน
ครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น    (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศต าบลวังโพธิ์ให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลวังโพธิ์  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง .
  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น      (ผด. 
02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



แบบ ผด 01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

แผนงาน ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ 
ของ

งบประมาณ 
รับผิดชอบ

หลัก 

    ทั้งหมด   ทั้งหมด   

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข           

 1.1 แผนงานสาธารณสุข 
                           

1                    1.39  
        

220,000.00  
                     

0.86    

 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข้งชุมชน 
                           

9                  12.50  
        

350,000.00  
                     

1.37    

 1.3 แผนงานงบกลาง 
                           

1                    1.39  
        

200,000.00  
                     

0.78    

รวม 
                         

11                  15.28  
        

770,000.00  
                     

3.01    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม           

 2.1 แผนงานงบกลาง 
                           

3                    4.17  
   

10,122,000.00  
                   

39.61    

 2.2 แผนงานการศึกษา                                              5.56                              



4  2,520,000.00  9.86  

 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
                           

1                    1.39  
        

100,000.00  
                     

0.39    

 2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                         

12                  16.67  
     

1,975,000.00  
                     

7.73    

รวม 
                         

20                  27.78  
   

14,717,000.00  
                   

57.58    

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา           

 3.1 แผนงานการศึกษา 
                           

8                  11.11  
     

2,936,247.00  
                   

11.49    

รวม 
                           

8                  11.11  
     

2,936,247.00  
                   

11.49    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           

 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
                           

1                    1.39  
           

30,000.00  
                     

0.12    

 4.2 แผนงานการพานิชย์ 
                          
-                          -    

                         
-    

                         
-      

รวม 
                           

1                    1.39  
           

30,000.00  
                     

0.12    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           

 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
                          
-                        -    

                         
-    

                         
-    
   



  
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

                          
1  

                 
 1.39  

        
870,000.00  

                     
3.40    

 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                           

4                    5.56  
        

215,000.00  
                     

0.84    

รวม 
                           

5                    6.94  
     

1,085,000.00  
                     

4.25    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรธรรมชาติ           

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
                           

3                    4.17  
        

100,000.00  
                     

0.39    

รวม 
                           

3                    4.17  
        

100,000.00  
                     

0.39    

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

 7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
                         

13                  18.06  
     

4,714,283.00  
                   

18.45    

รวม 
                         

13                  18.06  
     

4,714,283.00  
                   

18.45    

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

 8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
                           

1                    1.39  
           

15,000.00  
                     

0.06    

รวม 
                           

1                    1.39  
           

15,000.00  
                     

0.06   . 
 
           



9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

 9.1 แผนงานงบกลาง 
                          
-                          -    

                         
-    

                         
-      

 9.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                           

8                  11.11  
        

597,120.00  
                     

2.34    

 9.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                          
-                          -    

                         
-    

                         
-      

 9.4 แผนงานการพาณิชย์ 
                          
-                          -    

                         
-    

                         
-      

 9.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
                          
-                          -    

                         
-    

                         
-      

 9.6 แผนงานการศึกษา 
                           

2                    2.78  
        

592,500.00  
                     

2.32    

รวม 
                         

10                  13.89  
     

1,189,620.00  
                     

4.65    

รวมทั้งสิ้น 
                         

72               100.00  
   

25,557,150.00  
                

100.00    
 
 
 
 
 
 

 



  
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เทศบำลต ำบลวังโพธิ์ 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข                
1.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข้งชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    จากโครงการ                               

1  โครงการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -อบรมให้ความรู้ในการ
ช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน 

40,000  ทต.ตัวอย่าง กองสาธารณสุข                         

 
 
 



 
 

ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของ  งบประมำณ  สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท)  ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    จำกโครงกำร                               
2  โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตาม
แนวปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าอยู่เธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

60,000  11 ชุมชน กองสาธารณสุข                         

 

 

 



 

 

 

 

ท่ี โครงกำร รำยละเอียดของ  งบประมำณ  สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท)  ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    จำกโครงกำร                               
9 โครงการอบรม ให้ความรู้และ

รณรงค์เพื่อป้องกันสารเสพติด
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อบรมให้ความรู้ 
-ตรวจสอบสารเสพติด 
 
 

40,000 วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชุมพร 

กองสาธารณสุข                         

รวม 3  350,000               

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

  แบบ ผด 02/1     
บญัชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลวังโพธิ ์
9.ประเภทครภุณัฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง            
9.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครภุณัฑ ์
  

รายละเอียดของ 
ครภุณัฑ ์

 งบประมาณ  
 (บาท)  

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
                                   

1  รถบรรทกุขยะ รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
6,000  ซีซี  หรือก าลงั
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย จ านวน  2  คัน  
คุณลักษณะ(1) ตู้บรรทกุ
มูลฝอย มขีนาดความจุ
ของตู้ไมน่้อยกว่า 10 
ลูกบาศก์เมตรและ
สามารถรับน้ าหนกัมูล
ฝอยได้ไม่น้อยกว่า 
5,000 กิโลกรัม 
 (2) ตัวถังท าด้วยเหลก็
หนาไม่น้อยกว่า 3 
มิลลิเมตร พืน้หนาไม่นอ้ย

4,800,000 ทต.ตัวอย่าง กองสาธารณสขุ                         



กว่า 4.50 มิลลิเมตร 
 (3) น้ าหนกัของรถรวม
น้ าหนกับรรทุกไมต่่ ากวา่ 
12,000 กิโลกรัม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผด 02/1 


