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ประกาศเทศบาลตาํบลคลองขุด 
เร่ือง   ใหใชแผนการดาํเนนิงานของเทศบาลตําบลคลองขุด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

................................................................................ 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด  ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2553   เม่ือวันท่ี  30  ตุลาคม  2552  แลวนั้น   

  เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคลองขุด  
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการ
ประเมินผล  ดังนั้น   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ขอ  25 , ขอ  26  และขอ  27   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  เทศบาล
ตําบลคลองขุด   จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ของเทศบาลตําบล
คลองขุดข้ึน  ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลคลองขุด  ท้ังนี้
ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และโดยความเห็นชอบของผูบริหารเทศบาลตําบล
คลองขุด   จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลคลองขุด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  
ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

       ประกาศ  ณ  วนัท่ี   19  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2552   
 
 
 
             (นายสมหมาย  ละใบสอาด) 
           นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
   
 
  
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

การจัดทําแผนการดําเนินงาน ไดจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  โดยแผนการดําเนินงานนี้  จะเปน
เอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการจริงใน
พื้นท่ีของเทศบาลตําบลคลองขุด ประจําปงบประมาณ 2553 เพื่อใหเทศบาลตําบลคลองขุด รวมถึง
หนวยงานอ่ืนไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานท้ังทางดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดาน
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม   ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน  
ดานสาธารณสุข  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดานการสงเสริมการทองเท่ียว   
ตลอดจนดานการเมืองการบริหารของเทศบาลตําบลคลองขุด   ภายใตแนวทางการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลคลองขุด   ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอเมือง
สตูล  และจังหวัดสตูล  รวมท้ังเปนเอกสารที่จะใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและการประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลคลองขุด ตอไป 
 

 
 

 งานแผนและงบประมาณ 
สํานักปลัด  เทศบาลตําบลคลองขุด 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญ 
 
  หนา 

หลักการและเหตุผล              ก 

สวนท่ี  1 บทนํา      

 1.1   บทนํา 1 

 1.2  วัตถุประสงค             2 

 1.3  ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน        3 
 1.4  ระยะเวลาในการจดัทําแผนการดําเนนิงาน     4 
 1.5  แนวทางในการจัดทําแผนดําเนนิงาน 4 
 1.6  รายละเอียดข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 4 
 1.7  ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน                5 

สวนท่ี  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม                 
สรุปงบหนาแผนการดําเนนิงาน 6 
รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ก - 

หลักการและเหตุผล 
แผนการดาํเนนิงานของเทศบาลตําบลคลองขุด 

ประจําป  2553 
****************** 

 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 ข้ึน  ซ่ึงจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา มีหนาท่ีในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลคลองขุด   ภายใตแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2553 - 2555  เพื่อใหการจัดการและการติดตาม
การดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ท่ีดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
คลองขุด  มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป  2553  ของเทศบาลตําบลคลองขุด ประกอบดวย
องคประกอบ  2  สวน  สวนท่ี 1  บทนํา  และสวนท่ี  2   บัญชีโครงการ/ กิจกรรม  ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญ  
เพื่อใหทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ีตําบลคลองขุด  ในปงบประมาณ  2553  โดย
นําไปใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตอไป 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ     งานวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลคลองขุด 
ท่ี     สต  52601/           วันท่ี         พฤศจิกายน  2552 
เร่ือง  การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2553  
............................................................................................................................................................. 

เรียน  หัวหนาสํานักปลัด 

  1.  เร่ืองเดิม/ขอเท็จจริง 
     1.1  ตามท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด  ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553   เม่ือวันท่ี  30  ตุลาคม  2552  แลวนั้น   
       1.2  เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
คลองขุด  เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเคร่ืองมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผล  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2553  
ข้ึน     

  2.  ขอกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   
ขอ  25  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติให 
บรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

ขอ  26  การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 

 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน     

ขอ  27  แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น
หรือภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันท่ีต้ังงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีตองดําเนินการในพื้นท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน   

 
       /  ขอพจิารณา... 

     



-  2  - 
   
3.  ขอพิจารณา/ขอเสนอแนะ   
     3.1  เพื่อโปรดพิจารณา  
     3.2  เห็นควรนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลคลองขุดตอไป 

 

       (นายอานนท  นนทะโคตร)                  
                                                            เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
 
 

 
 
 
 


