ประกาศเทศบาลตาบลวังม่วง
เรื่อง แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
***********************
ด้วยเทศบาลตาบลวังม่ว ง ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งเป็นลักษณะแผนดาเนินการ
แสดงถึงเป้าหมายโครงการรายละเอียดของกิจกรรมของงบประมาณ พื้นที่และห้วงระยะเวลาที่ดาเนินการจริง
ชัดเจนในการที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น เทศบาลตาบลวังม่วง จึงขอประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดาเนิ นงาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริ หารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ ปิดประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สุเทพ ดิบแดง
(นายสุเทพ ดิบแดง)
นายกเทศมนตรีตาบลวังม่วง

แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ
เทศบาลตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
สำนักปลัดเทศบำล
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน

คานา
ด้วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้ว
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน แล้ ว เสนอผู้ บริห ารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงาน โดยให้จัดทาเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น
ดังนั้น เทศบาลตาบลวังม่วง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหลักสาคัญ ในการบริการ
สาธารณะพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อย่างทัดเทียมกัน และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน โดยให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง
ร่ ว มตัดสิ น ใจ ในการบริ ห ารจั ดการ พัฒ นาปรับปรุง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อ นของประชาชนในด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมใน
ท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่เทศบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาไว้ เทศบาลตาบลวังม่วง จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลวังม่วง ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล ทาให้แนวทางในการดาเนิน งานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและท้องถิ่นให้ตรงความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป
สานักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ
ส่วนที่ 1
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ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 1
บทนา
บทนา
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตาบลวังม่วง ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ได้มีการ
วางแผนเป็นการพิจารณาและกาหนดแนวทางการพัฒนาให้มีจุดมุ่งหมายที่คาดว่าจะได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีและมี
แบบแผนในอนาคต ในการจัดทาแผนพัฒ นาของหน่ว ยงานได้ดาเนินการตามรูปแบบและวิธีการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กาหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม อีกทั้งวิธีได้มาของงบประมาณ ซึ่งเมื่อดาเนินการแล้ว จักต้องมีคณะกรรมการประเมินและ
ติดตามผลในส่วนนี้ จึงเป็นส่วนสาคัญที่สุดว่าคณะกรรมการดังกล่ าวจะนาผลและวิธีการอย่างไรมาประเมินผลว่าใน
การจัดทาแผนพัฒนานั้น จะได้ผลเป็นอย่างไร ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร หน่วยงานจึงต้องจัดทา
แผนการดาเนินการขึ้นว่าในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ จะดาเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงใด เวลาใด
แผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเมื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้ น ลดความซ้าซ้อน
ของโครงการ
มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ทั้งนี้ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยว
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

หวังเป็นอย่างยิ่ง แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตาบลวังม่วง
จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลอย่างบูรณาการ ตลอดจนการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป
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วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
แผนดาเนินงานเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดของการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ก็คือ แผนการ
ดาเนิน งานนั้น เอง เพื่อใช้เป็น การควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพแผนการ
ดาเนินงานจะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาล โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาล
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่เทศบาล
4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสาน
การดาเนินงานในพื้นที่
5. เพื่อมุ่งเน้นกาพัฒนา ปรับปรุงและขยายระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้เพียงพอและทั่วถึงกับความ
ต้องการของประชาชน
6. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ฟื้นฟูประเพณี กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7. เพื่อพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม เผยแพร่การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
8. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา กิจกรรม นันทนาการให้กับเยาวชนและประชาชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
9. เพื่อส่งเสริมการบริการ ป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคติดต่อ
10. เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
11. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

3
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ที่ต้องดาเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลตาบลวังม่วง ทั้งหมด
2. คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒ นางาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่างแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ให้ประกาศให้ปิดประกาศแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิแสดงกระบวนการและบทบาทคณะกรรมการ การจัดทาแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวม
แผนงาน โครงการของ
เทศบาลฯและหน่วยงานอื่น
ๆ

ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณาร่าง
แผนดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

ขั้นตอนที่ 2 : จัดทาร่างแผน
ดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

และเสนอร่างแผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 : เสนอร่างแผน
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 5 : พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ประกาศใช้
เป็นแผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ประกาศใช้แผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ภายใน 15
วัน นับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
และปิดประกาศ อย่างน้อย
30 วัน
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ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานต้องจัดทาให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดาเนินโครงการในปีงบประมาณ นั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจขยายเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง สาหรับ
เทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้นายอาเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งให้จังหวัดทราบการแก้ไข
แผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีความสะดวกมากอีกด้วย โดย
แยกความสาคัญได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผล
แผนดาเนิ น งานมีลั กษณะเป็นแผนดาเนินการที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจการ
งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจน ทาให้ ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒ นาในพื้นที่
ดาเนินการได้อย่างชัดเจน สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
*********************************
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ส่วนที่ 2
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แบบ ผด.1

ลำดับที่

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงกำรพื้นฐำนเพื่อสนับสนุน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน
ทางเท้า ท่อระบายนา ขุดลอกคูคลอง ซุ้ม ศาลา
ทีพ่ ักผู้โดยสาร
1.2 พัฒนาระบบจราจร
1.3 พัฒนาระบบโทรคมนาคม
1.4 พัฒนาระบบประปา
1.5 พัฒนาระบบไฟฟ้า
รวม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิตตำม
2.1 บริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2.2 ด้านสังคมสงเคราะห์
รวม

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
เทศบำลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
จำนวนโครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ
จำนวนเงิน
ดำเนินกำร
โครงกำรทัง้ หมด
ประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยดำเนินกำร

กองช่าง

3

27.27

5,305,000

83.54

7
1
11

63.64
9.09
100.00

945,000
100,000
6,350,000

14.88
1.57
100.00

9

45.00

156,500

3.17

สานักปลัดฯ

11
20

55.00
100.00

4,782,200
4,938,700

96.83
100.00

สานักปลัดฯ

กองประปา
กองช่าง
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แบบ ผด.1
ลำดับที่

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
3.2 ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3.3 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์สิงแวดล้อม
รวม
ลำดับที่

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขแบบครบ
วงจร
4.2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
รวม

จำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้ หมด

30

83.33

5

จำนวนเงิน
ประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยดำเนินกำร

5,544,610

96.43

กองศึกษา

13.89

125,000

2.17

กองศึกษา

1

2.78

80,000

1.39

กองศึกษา

36

100.00

จำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้ หมด

15

65.22

8
23

5,749,610
จำนวนเงิน
ประมำณ

100.00
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยดำเนินกำร

349,000

35.40

กองสาธารณสุข

34.78

637,000

64.60

กองสาธารณสุข

100.00

986,000

100.00
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แบบ ผด.1
ลำดับที่

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
รวม
ลำดับที่

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้ หมด

4
4

100.00
100.00

จำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้ หมด

จำนวนเงิน
ประมำณ
131,280
131,280
จำนวนเงิน
ประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้ หมด
100.00
100.00
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยดำเนินกำร
สานักปลัดฯ

หน่วยดำเนินกำร

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
6.1 พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

31

67.39

1,795,000

74.54

สานักปลัดฯ/กองคลัง/กอง
สาธารณสุขฯ/กองช่าง/กอง
ประปา/กองการศึกษา

6.2 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.3 พัฒนาด้านการจัดเก็บภาษีอากรและพัฒนา
คุณภาพ การให้บริการประชาชน
6.4 พัฒนาการเลือกตัง
รวม

12

26.09

353,000

14.66

สานักปลัดฯ

1

2.17

40,000

1.66

กองคลัง

2
46
140

4.35
100.00
100.00

รวมทั้งสิน้

220,000
2,408,000
20,563,590

9.14
100.00
100.00

สานักปลัดฯ
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