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ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนนนนาานรรจำ ารงาปรรจาา พ.ศ.ศ5666พแก้ไขครั้าที่พ1พาีวัตถุรรจสาค์เน.่ือก าหนด
รายลจเนอียดแผนาาน/โคราการ/กนำกรรา.ัฒนาแลจก าหนดห้วาเนวลาในการด าเนนนนาานตาาที่ได้รัปอนุาัตน
าปรรจาา พนั้นพพ 

รจเนปียปกรจทรวาาหาดไทยพว่าด้วยการำัดท าแผน.ัฒนาขอาอาค์กรรกครอาส่วนท้อาถน่นพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
.ศ.ศ๒๕๔๘พแก้ไขเน.น่าเนตนาถึาพ(ฉปัปที่พ3)พ.ศ.ศ5661 ข้อ 27พก ำหนดให้ภำยหลังกำรประกำศใช้าปรรจาา 
รายำ่ายรรจำ ารงพาปรรจาา รายำ่ายเน.น่าเนตนาพาปรรจาา ำากเนานนสจสาพหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้ว
เสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณพทั้านี้พการำัดท าแผนการด าเนนนนาานพรรจำ ารงาปรรจาา พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
.ศ.ศ5666พแก้ไขครั้าที่พ1พโดยได้รัปควาาเนห็นชอปำากนายกเนท.านตรีต าปลวานรนนวาสพแลจได้รรจกา.ใช้แลจ
รรจกา.ให้รรจชาชนใน.ื้นท่ีทราปโดยเนริดเนผยแล้วพพ 

เนท.ปาลต าปลวานรนนวาสหวัาอย่าายน่าว่าแผนการด าเนนนนาานพรรจำ ารงาปรรจาา พ.ศ.ศ5666พ
แก้ไขครั้าที่พ1พฉปัปนี้พำจเนร็นรรจโยชน์ต่อการด าเนนนนาานขอาเนท.ปาลพสาาารถใช้เนร็นเนครื่อาาือในการปรนหาราาน
ขอาผู้ปรนหารท้อาถน่น ในการควปคุาการด าเนนนนาานในเนขต.้ืนที่ ได้อย่าาเนหาาจสาแลจาีรรจสนทธนภา.พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
เนกนดผลสัาฤทธน์สูาสุดพนอกำากนี้ยัาใช้เนร็นเนครื่อาาือในการตนดตาาการด าเนนนนาานแลจการรรจเนานนผลการ.ัฒนาท้อาถน่น
ขอาผู้ปรนหารด้วย 

 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1  
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

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

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566                          
โอนครั้งที่ 1 เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมไปยังแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทการ                  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย             
อ่ืน ๆ โครงการจัดการประเพณีลอยกระทง เมื่อมีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมท าให้งบประมาณก าหนด
ไว้ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่จะด าเนินการจริง                
จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
และก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากการโอนงบประมาณที่ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่และสามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด และนอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้อีกด้วย   

 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบัปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมากขึ้น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาเทศบาล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (25๖๑ – 
๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  งบประมาณเพ่ิมเติมเติม รวมไปถึง
งบประมาณจากเงินสะสม เมื่อโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้อง
จัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส    
จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 25๖5 แก้ไขครั้งที่ 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และเพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นด้วย  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 1.2.2 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานโดยมีที่มาจาก 
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  1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  2)  โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า                 
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1.3 ขั้นตอนกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำน 
การแก้ไขแผนการด าเนินงาน อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2561               
ข้อ 27 วรรคสอง “การแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ เสนอเหตุและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ในแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

2) ส านักปลัดเทศบาล โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดท าร่างแผนการด าเนินงานที่แก้ไข 
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย  

เค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำนที่แก้ไข 
เค้าโครงแผนการด าเนินงาน แก้ไขครั้งที่ 1  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย          
    1) บทน า        
    2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    
    3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน     
    4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย      
    1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
                   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)               
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 แกไ้ขครั้งท่ี 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   หน้า ๔ I 
                                            

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1) ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2) มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5) สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
6) สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง  ๆ                

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

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



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 



 
 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  แกไ้ขครั้งท่ี 1  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                                                              หน้า 5 I 

แบบ ผด. 0๑ 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566  แก้ไขครั้งที่ 1 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
------------------------------------------ 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร และและงบประมำณ 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ทีด่ ำเนินกำร 
ร้อยละของจ ำนวน
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   1 100.00 253,900 100.00 กองการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น  1 100.00 253,900 100.00  
 
** หมำยเหตุ  :   1.แบบ ผด.01  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๖6 แก้ไขครั้งท่ี 1 (เฉพาะรายการที่เพิ่มเติม)  
 



 
 

 

 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 



 
 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 แก้ไขครั้งที่ 1 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  แกไ้ขครั้งท่ี 1  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                                                                              หน้า 6 I 
                                     

แบบ ผด. 0๒ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว  

 2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

ข้อความเดิม 
1 โครงการจดังาน

ประเพณีลอยกระทง 
- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
 - จัดขบวนแห่รถนางนพมาศ 
 - ประกวดกระทง 
 - ประกวดนางนพมาศ หรืออ่ืนๆ 

200,000 เทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา 
 

           แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 หน้า 9  

แก้ไขเป็น 

1 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
 - จัดขบวนแห่รถนางนพมาศ 
 - ประกวดกระทง 
 - ประกวดนางนพมาศ หรืออ่ืนๆ 

253,900 
(โอนเพิ่ม 

53,900 บาท) 

เทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             การโอนงบประมณ
รายจ่ายประจ าปีงบ

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566  

โอนครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี        

26 ตุลาคม 2565  
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1 
------------------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ.๒๕66 แก้ไขครั้งที่ 1 โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลวารนิวาสแล้ว  

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561                       
จึงประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 แก้ไขครั้งที่ 1 เพ่ือทราบถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
วานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม พ.ศ.2565 
 
 

       (นายก าจัด  ทิพย์สุริย์)                                                                                                                                                                                           
  นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 

 

 

 

 
 

 




