
คํานํา 

                การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานผือมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาทองถิ่นและการพัฒนา
ประเทศโดยสวนรวม ทั้งน้ีเน่ืองจากการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลบานผือจะสงผลโดยตรงตอการบริการประชาชนและ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนเทศบาล  จึงได จัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาล ป พ.ศ.๒๕๖๑  ซึ่งเปนแนวทางในการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองรายไดของเทศบาลที่จัดเก็บไดในแตละชวงเวลา  และสามารถ
เบิกจายไดตามเปาหมายในแตละไตรมาสเพ่ือใหการเบิกจายไมทันในปงบประมาณ และสงผลกระทบตอการ พัฒนาของ
เทศบาล และปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น   แผนการดําเนินงานจึงเปนการกําหนดชวงเวลาในการ
ดําเนินการปฏิบัติงานโดยใชการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลบานผือ ป พ.ศ. ๒๕๖๑  จะเปนคูมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนสุดกับประชาชนและความเจริญกาวหนาอยางย่ังยืนและสมดุจตลอดจนสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 

 เทศบาลตําบลบานผือ 

 

 

                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          



สารบัญ 

       
หนา 

  สวนที่ 1 บทนํา 
        บทนํา 

      
๑ 

  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
   

๑ 
  ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

    
๒ 

  ประโยชนของแผนดําเนินงาน 
    

๓ 
  สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

      
บัญชีโครงการ / กิจกรรม/ งบประมาณประจําป 2560 

  

๔ - 
๑๑ 

  

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณประจําป 2560 
  

๑๒ 
- 

๒๘ 
  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



สวนที่ 1 

บทนํา 

วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2559  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสามปและแผนดําเนินงาน สําหรับแผน 

พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณน้ัน แผนดําเนินการเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณน้ัน ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน ขององคกร 
จําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนดําเนินการทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป
จะมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

            จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 27 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 
ดังน้ี 
           1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
           2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปน
แผน 

การดําเนินงาน ทั้งน้ีประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับต้ังแตวันประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่น 

ทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

          ระยะเวลาในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

            แผนดําเนินงานตองจัดทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงผนงานและโครงการจากหนวยงาราชการสวน 

กลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบ 

ประมาณน้ัน 

 

          

          

          

          

         
๓ 



แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

ไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล ดังน้ัน 

แผนดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังน้ี 

            1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ ( Action Plan ) 

            2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

            3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 

            4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

            คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริง 

การ/กิจกรรมที่หนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนที่ 

และตรวจสอบจากแผนดําเนินงานพัฒนาจังหวัด/อําเภอหรือกิ่งอําเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนดําเนินงาน 

            คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนดําเนินงาน 2 สวน คือ 

            สวนที่ 1 บทนํา 

            สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนดําเนินงาน 

            คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือประกาศใช การ 
( องคการบริหารสวนจังหวัด/เมืองพัทยา/องคการบริหารสวนตําบล................ ) ประจําป  เพ่ือปดประกาศโดย
เปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 

ประโยชนของแผนดําเนินงาน 
1. บรรลุจุดมุงหมาย ถาจุดมุงหมายที่กําหนดมีความชัดเจนก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยัง
จุดมุงหมาย 

ที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

2. ประหยัด การวางแผนฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนินมีความตอเน่ืองกัน เปนระเบียบและใช 

ประโยชนจากทรัพยากรตางๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดประโยชนแกองคกร 

3. มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 

ปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต                                                            
 

 

 



บัญชีจํานวนสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลบานผือ 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ  จํานวน  คิดเปนรอยละ หนวยงาน 

แผนงาน ที่ดําเนินการ ของโครงการ  งบประมาณ  ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก 

    ทั้งหมด   ทั้งหมด   

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม           

๑.๑ แผนงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมืองและชนบท อยางทั่วถึง ๙ ๖๔.๒๘   1,625,000.00  ๙๘.๑๒ กองชาง 

และเปนระบบ           
๑.๒ แผนงานพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน ๔ ๒๘.๕๗        26,000.00  ๑.๕๗ สํานักปลัด 

๑.๓ แผนงานพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและ  -  -  -  -  - 

ชุมชนแบบมีสวนรวม           
๑.๔ แผนงานสงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยาง
เปน ๑ ๗.๑๔         5,000.00  ๐.๓๐ สํานักปลัด 

ระบบและครบวงจร           

            

รวม ๑๔ ๑๐๐   1,656,000.00  ๑๐๐   

      

    

 
 
 

 

แบบ ผด.๐๑ 



     
แบบ ผด.๐๑ 

บัญชีจํานวนสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลบานผือ 

ยุทธศาสตรแผนงาน 
 

จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

 จํานวน  
 งบประมาณ  

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

        

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน           
๒.๑ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและให
ทั่วถึง  -  -  -  -  - 

            

รวม  -  -  -  -  - 

      

      

      

      

   

 
 
 
 

  

      

      



      

     
แบบ ผด.๐๑ 

บัญชีจํานวนสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลบานผือ 

ยุทธศาสตรแผนงาน 
 

จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

      

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง           

๓.๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอก ๕ ๕๕.๕๕ 
     
378,900.00  ๙๘.๙๕ กองการศึกษา 

ระบบอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ           

๓.๒ แผนงานพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย  -  -  -  -  - 
๓.๓ แผนงานสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมศักยภาพของ
ประชาชน ๓ ๓๓.๓๓ 

        
3,000.00  ๐.๗๘ สํานักปลัด 

๓.๔ แผนงานสงเสริมและปลูกฝงคานิยม ๑๒ ประการ ๑ ๑๑.๑๑ 
        
1,000.00  ๐.๒๖ สํานักปลัด 

            

รวม ๙ ๑๐๐ 
     
382,900.00  ๑๐๐   

 
 



 
บัญชีจํานวนสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลบานผือ 

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 
 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 

แผนงาน 

    

๔. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน           

๔.๑ แผนงานบริหาร จัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอมแบบบูรณาการ ๑ ๕๐.๐๐ 
        
5,000.00  ๕๐.๐๐ สํานักปลัด 

ย่ังยืน           

๔.๒ แผนงานอนุรักษ ฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปา ปาชุมชน และปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความอุดม ๑ ๕๐.๐๐ 
        
5,000.00  ๕๐.๐๐ สํานักปลัด 

สมบูรณ           

๔.๓ แผนงานพัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า แหลงนํ้าใตดินและการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ และ  -  -  -  -  - 

มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวม           

๔.๔ แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฎิกูล และนํ้าเสีย  -  -  -  -  - 

๔.๕ แผนงานสรางสังคมและพลเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม           

๔.๖ แผนงานสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก  -  -  -  -  - 

            

รวม ๒ ๑๐๐ 
       
10,000.00  ๑๐๐   

แบบ ผด.๐๑ 



      

     
แบบ ผด.๐๑ 

บัญชีจํานวนสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลบานผือ 

ยุทธศาสตรแผนงาน จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอย
ละ 
ของ

งบประมาณ 
ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
  

      

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรยั่งยืน           

๕.๑ แผนงานพัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -  -  -  -  - 

๕.๒ แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร ๑ ๑๐๐ 
        
1,000.00  ๑๐๐ สํานักปลัด 

            

รวม ๑ ๑๐๐ 
        
1,000.00  ๑๐๐   

      

      

      

      

      



บัญชีจํานวนสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลบานผือ 

ยุทธศาสตรแผนงาน จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
         

๖. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะ           

๖.๑ แผนงานพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม ๒ ๑๐๐ 
     
478,000.00  ๑๐๐ สํานักปลัด 

๖.๒ แผนงานพัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม  -  -  -  -  - 

            

รวม ๒ ๑๐๐ 
     
478,000.00  ๑๐๐   

      

      

      

      

      

      

      

      

แบบ ผด.๐๑ 



บัญชีจํานวนสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลบานผือ 

ยุทธศาสตรแผนงาน จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ 
ของ

งบประมาณ 
ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
       

๗. ยุทธศาสตรการเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ           

แขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

๗.๑ แผนงานเสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็ก ๕ ๖๒.๕๐ 
       
47,000.00  ๘๗.๓๐ กองการศึกษา/สป 

และเยาวชน           

๗.๒ แผนงานอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ ๒ ๒๕.๐๐ 
        
4,000.00  ๗.๔๐ สํานักปลัด 

ภูมิปญญาทองถิ่น           

๗.๓ แผนงานพัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได  -  -  -  -  - 

๗.๔ แผนงานพัฒนาสงเสริมการพาณิชย การลงทุนและการทองเที่ยว  -  -  -  -  - 

๗.๕ แผนงานสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ๑๒.๕๐ 
        
3,000.00  ๕.๕๕ กองการศึกษา 

ไปใชในการประกอบอาชีพ           

            

รวม ๘ ๑๐๐ 
       
54,000.00  ๑๐๐   

แบบ ผด.๐๑ 



     
แบบ ผด.๐๑ 

บัญชีจํานวนสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลบานผือ 

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอย
ละ 
ของ

งบประมาณ 
ทั้งหมด 

หนวยงาน 

แผนงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

        

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล           

๘.๑ แผนงานสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน ๒ ๔๐.๐๐ 
        
6,000.00  ๔.๒๘ สํานักปลัด 

๘.๒ แผนงานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตถกรรมใหมในการ  -  -  -  -  - 

ปฎิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเน่ือง           

๘.๓ แผนงานพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมขึ้นและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ๑ ๒๐.๐๐ 
       
10,000.00  ๗.๑๔ สํานักปลัด 

๘.๔ แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายของภาคประชาชน ๒ ๔๐.๐๐ 
     
124,000.00  ๘๘.๕๗ 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๕ ๑๐๐ 
     
140,000.00  ๑๐๐   

 

 



    
 

          
  

 


