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ส่วนที ่1 
บทน า 

1.1 บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ

กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่           
การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ ์ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (25๖๑ – ๒๕๖๔)  
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒    
พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล      
กรอกสมบูรณ์ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ.25๖2 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น 
“แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด                
ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 25๖๑ ขึ้นและเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ     ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน                                
จะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้าม)ี 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ   
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
  
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี ้
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ          
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ            
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน      
30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ

 6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม   
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง 
       
      1.5 สรุปรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ .2562 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย โดยต้ังงบประมาณรวมทั้งสิ้น  37,160,000 บาท จ าแนกรายละเอียดประเภทรายจ่าย  ดังนี้ 
 ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท งบประมาณ รวมตั้งไว ้
งบบุคลากร 14,227,505 14,227,505 
งบด าเนินงาน 10,541,255 10,541,255 
งบลงทุน 1,921,100 1,921,100 
งบเงินอุดหนุน 2,688,000 2,688,000 
งบกลาง 7,782,140 7,782,140 

รวมทัง้สิ้น 37,160,000 
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ตารางที ่2 แสดงงบประมาณตั้งจ่ายของแผนงานในสงักัดเทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ ์ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน ยอดรวม คิดเป็นรอ้ยละ 
ด้านบริหารทั่วไป   
     แผนงานบริหารทั่วไป 10,984,130 29 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,746,105 5 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
     แผนงานการศึกษา 8,114,975 22 
     แผนงานสาธารณสุข 1,848,360 5 
     แผนงานเคหะและชุมชน 5,694,490 15 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 604,800 2 
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 385,000 1 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
     แผนงานงบกลาง 7,782,140 21 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 37,160,000 100 
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ส่วนที ่2 
บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

 เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย
จัดท าตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แยกตามแผนงาน ดังน้ี 
   ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 ยทุธศาสตรท์ี่ 2  ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา แยก
ตามแผนงาน ดังน้ี 
   ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
    2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    2.2 แผนงานการศึกษา 
    2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ยทุธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ  แยกตามแผนงาน ดังน้ี 
   ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย แยกตามแผนงาน ดังนี ้
   ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 
 ยทุธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคมและสาธารณสุข แยกตาม
แผนงาน ดังนี้ 
   ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
    5.1 แผนงานงบกลาง 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
    5.3 แผนงานสาธารณสุข 
 ยทุธศาสตรท์ี่ 6  ยทุธศาสตรด์้านการพฒันาการบริหารงาน  และการจัดการบ้านเมืองที่ดี  แยกตาม
แผนงาน ดังนี้ 
   ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
    6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 การจัดหาครุภัณฑ์  
  -  แผนงานบริหารทั่วไป   
  -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  -  แผนงานเคหะและชุมชน   
  -  แผนงานการศึกษา 



หน้า  6 

    
  


