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ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
  

 เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 62 
เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลเมืองงายจะด าเนินโครงการอะไรบ้าง จ านวนกี่
โครงการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใดบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร จะด าเนินการในพื้นที่ชุมชนใดและ      
ในห้วงระยะเวลาใด เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้น าไปเป็น แนวทางการด าเนินการตามโครงการตาม  เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 62 และที่ส าคัญเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในเทศบาล
ต าบล  เมืองงายได้น าไปเป็น แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมือง
งายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

    แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้
แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานต่าง ๆ มีการจ าแนกรายละเอียดซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน โดยแผนการด าเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
   1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการที่ระบุการปฏิบัติ  
   2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น 
   3. เป็นแผนที่จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  
   4. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้ 
   1. เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ 
   2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ๆ 
   3. เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เพียงพอและท่ัวถึง        
กับความต้องการของประชาชน 
   4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ฟ้ืนฟูประเพณี กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   5. เพ่ือพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม เผยแพร่การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 
   6. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา กิจกรรม นันทนาการให้กับเยาวชนและประชาชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   7. เพ่ือส่งเสริมการบริการ ป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคติดต่อ 
   8. เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 
     9. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และเพ่ิมรายได้ของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
    
 



 
 

10. เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงทัศนียภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้สะอาด สวยงามน่าอยู่น่าอาศัย 
   11. เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   12. เพ่ือพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานข้อมูลโครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น โดย   ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่  1  บทน า 
   ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  3.แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
  

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิด
จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
   2. สามารถน าแผนงาน /โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล 
    

  2 



 
3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง

ปฏิบัติ ไว้แล้ว 
   4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน /โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบครองทุกพ้ืนที่ 
   5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง  ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น 
   6. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนใน
การท างาน 
   7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
   8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  9. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน  
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
 
 
 
 



ยทุธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 12.70 2,893,500 15.28 กองช่าง

รวม 8 12.70 2,893,500 15.28

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ

  2.1 แผนงานการเกษตร 1 1.59 20,000              0.11 ส านักปลัดเทศบาล

  2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1.59 20,000              0.11 ส านักปลัดเทศบาล

  2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.59 20,000              0.11 กองการศึกษา

รวม 3 4.76 60,000             0.32

 

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

แบบ ผด 01

แบบ ผด 01



ยทุธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและคุณชีวิต

  3.1 แผนงานการศึกษา 8 12.70 4,456,406           23.53 กองการศึกษา

  3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 6.35 155,000            0.82 กองการศึกษา

  3.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 3.17 60,000              0.32 ส านักปลัดเทศบาล

  3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 6.35 85,000              0.45 ส านักปลัดเทศบาล

  3.5 แผนงานสาธารณสุข 6 9.52 280,000            1.48 กองสาธารณสุขฯ

  3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.59 10,000              0.05 ส านักปลัดเทศบาล

  3.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 6 9.52 165,000            0.87 ส านักปลัดเทศบาล

  3.8 แผนงานงบกลาง 3 4.76 10,056,600       53.11 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 34 53.97 15,268,006      80.63

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

  4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 4.76 20,000              0.11 กองสาธารณสุขฯ

  4.2 แผนงานการเกษตร 1 1.59 10,000              0.05 กองสาธารณสุขฯ

  4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.17 200,000            1.06 กองสาธารณสุขฯ

  4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.59 20,000              0.11 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 7 11.11 250,000           1.32

แบบ ผด 01



ยทุธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่

    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10 6.30 450,000 2.38 ส านักปลัดเทศบาล/กองคลัง

    5.2 แผนงานการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1.59 15,000 0.08 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 11 17.46 465,000 2.46

รวมทัง้สิ้น 63 100.00 18,936,506 100.00

 

แบบ ผด 01







 


