
  
  

  
การจัดท าแผนการด าเนินงานได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าการจัดท าแผนการด าเนินงานได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.2548 พ.ศ.2548 และและแก้ไขแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่เพ่ิมเติมฉบับที่  22  พ.ศ.พ.ศ.22555599  โดยแผนการโดยแผนการ
ด าเนินงานด าเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ  ที่จะจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ  ที่จะ
ด าด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ภายในปีงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ 25256622  เพ่ือให้เพ่ือให้ เทศบาลต าบลส าโรงเทศบาลต าบลส าโรง
ใหม่ ใหม่ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านรวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้าน
การการเกษตรเกษตร    ด้านด้านการศึกษาการศึกษา    ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและประเพณีท้องถิ่น    ด้านการพัฒนาคุด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านกีฬาณภาพชีวิต  ด้านกีฬา
และสาธารณสุข  ด้านการท่องเที่ยว  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการบริหารจัดการ   และสาธารณสุข  ด้านการท่องเที่ยว  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการบริหารจัดการ   
ภายใต้แนวทางการพัฒนาภายใต้แนวทางการพัฒนาตามตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ รวมทั้งเป็นเอกสารที่รวมทั้งเป็นเอกสารที่
จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาจะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานน    ของของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ต่อไปต่อไป  
  
                เทศบาลต าบลส าโรงใหม่เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  
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เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  โดยให้สอดคล้องกับแผนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่เทศบาลต าบลส าโรงใหม่     จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  รด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25256622  ขึ้น  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยขึ้น  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของ เทศบาลเทศบาล
ต าบลส าโรงใหม่ ต าบลส าโรงใหม่ ภายใต้แผนพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.(พ.ศ.25256611  ––  25256644  ))   แลและด าเนินการในพ้ืนที่ของหน่วยะด าเนินการในพ้ืนที่ของหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบล          
ส าโรงใหม่ส าโรงใหม่       ในปีงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  25256622    เพ่ือให้การจัดการและการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน / เพ่ือให้การจัดการและการติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงใโครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงในพื้นที่นพื้นที่ของของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี   การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี   2525 6622     ของของ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
ประกอบด้วย  องค์ประกอบ  2  ส่วน   คือ  ส่วนที่  1  บทน า  และส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม ประกอบด้วย  องค์ประกอบ  2  ส่วน   คือ  ส่วนที่  1  บทน า  และส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม     
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ทราบถึงโครงการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ทราบถึงโครงการ / กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการบริหารงาน  ประสานงานและการ/ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการบริหารงาน  ประสานงานและการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อไปติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อไป  
  
  

©©©©©©©©©©©©©©©©  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

หลักการและเหตุผล 
 



 

  
  
  

เรื่องเรื่อง    หน้าหน้า  
ค าน าค าน า      

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล      

สารบัญสารบัญ      

ส่วนที่  1ส่วนที่  1  บทน าบทน า  11--33  

    --    วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน                    

    --    ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    

    --    แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    

    --    ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน    

ส่วนที่  2  ส่วนที่  2    บัญชีโครงการ / กิจกรรม  บัญชีโครงการ / กิจกรรม      

    --    สรุปงบประมาณแผนการด าเนินงานสรุปงบประมาณแผนการด าเนินงาน  44--66  

    --    บัญชีโครงการ / กิจกรรมบัญชีโครงการ / กิจกรรม  (แบบ ผด 01 ผด 02)(แบบ ผด 01 ผด 02)  77--2222  

    --    บัญชีโครงการ / กิบัญชีโครงการ / กิจกรรม (แบบ ผด 02/1)จกรรม (แบบ ผด 02/1)  11--44  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สารบัญ 
 



 

  

 
 
   
  บทน าบทน า  
  --    วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงานวัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน  
  --    ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  --    แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานแผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน  
  --    ประโยชนข์องแผนการด าเนินงานประโยชนข์องแผนการด าเนินงาน  
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ส่วนที่  1 
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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  22556622  

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   
©©©©©©©©©©©©©©©©  

1.1  บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  22  พ.ศ.พ.ศ.22555599   ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่
ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน และ
บูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ   ซึ่งแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

ลักษณะของแผนด าเนินงาน 
  แผนด าเนินงาน  เป็นแผนที่ต่อเนื่องมาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
แผนพัฒนาสามปี  กล่าวคือ  เป็นแผนด าเนินงานของเทศบาลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ  ประจ าปีที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีเงินงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการก่อหนี้ผูกพัน  และแผนด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  การ
พัฒนาที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนา  ที่จะบรรจุใน
แผนด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก  
  1.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  2.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่มีลักษณะการด าเนินงาน  ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเป็น โครงการ / กิจกรรม
การพัฒนา  ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

4.  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน                 
- เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนามากขึ้น 
- เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด            

ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  มากยิ่งขึ้น 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  ข้อ 26 (หมวด 5 ข้อ 26)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดย
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ    ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แลว้เสร็จภายในสามสบิ
วันนับแตว่ันทีป่ระกาศใช้งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือไดร้ับแจ้งแผนงานและโครงการจากหนว่ยราชการสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนว่ยงานอื่น ๆที่ต้องด าเนนิการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

      เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  เป็นไปตามระเบียบฯ  และมี
ความสอดคล้องกับการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานไว้  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
1.4  แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หนว่ยงานอ่ืน 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
1.5  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  การวางแผนการด าเนินงาน  ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร  ของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนา  
ได้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพ  และประหยัดทางด้านระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์  งบประมาณ  เพราะได้มีการวางแผนทางการใช้ทรัพยากรในทุก ๆ  ด้านไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะใน
การท าแผนการด าเนินงาน  เน้นในเรื่องใดบ้าง  ได้ล าดับความส าคัญของประเด็น  หลักการพัฒนาความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างแท้จริง  และช่วยให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีการประสานและ
บูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานมีความชัดเจนมากขึ้น  ทั้งลดปัญหาความซ้ าซ้อนของการในการ
ปฏิบัติงานของโครงการ / กิจกรรม  การพัฒนาต่าง ๆ  กับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สรุปได้ดังนี้  

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
3. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน การประเมินผล  

-  ท าให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น                
-  ท าให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   
-  ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
-  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ  ๆ  ไป 
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เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 



 

 
 
   

บัญชีโครงการ / กิจกรรมบัญชีโครงการ / กิจกรรม  
แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน  

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่   
ประจ าปี  ประจ าปี  25256622  
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ส่วนที่  2 


