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ความเป็นมา 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนด าเนินงาน  

ขั้นตอนในการจัดท าแผนด าเนินงาน  

 

บทที่บทที่   11  บทน าบทน า   

 
 
 
 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น เป็นการน าแผนพัฒนาไปด าเนินการใน
ภาคปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ โดยโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการด าเนินงานมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้
หน่วยงานอื่นด าเนินการ)  

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)  
3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรอืหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการ

ในพ้ืนที่ของเทศบาล 
4) โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการ

ด าเนินงานในพื้นที ่
 
 

1. เพ่ือทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล
ต าบลคลองขุด  ประจ าปีงบประมาณ 2557 

2.  เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3.  เกิดการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
4.  เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 
 
ก่อนการด าเนินการ น าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลไปปฏิบัติในกรณีท่ีประกาศใช้แผนแล้ว และได้แจ้งให้

สภาเทศบาลทราบ อีกท้ังได้ประกาศให้ประชาชนทราบแล้วนั้น  เทศบาลจักต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยมี
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ดังนี ้
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ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินงานในพื้นที่ของ เทศบาล
ต าบลคลองขุด แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศแผน
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 

 

 
 
1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรม / โครงการ / แผนงาน ที่ปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ 
2. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปี ให้มีความ สะดวกมากขึ้น และท าให้

ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถน ามาแก้ไขปัญหาได้ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท า
ให้เกิดการประสานงานที่ดี กิจกรรมต่าง  ๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กร เพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 

3. สามารถควบคุมการด าเนินการของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
ในแผนการด าเนินงาน 

4. ประชาชนได้ร่วมการจัดท าแผนชุมชนได้  สามารถตรวจสอบได้ว่า การด าเนินการของเทศบาลนั้นได้
ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนหรือไม่อย่างไรโดยสามารถตรวจสอบได้จากประกาศ
ของเทศบาล 
 
 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลคลองขุด 

“คลองขุดน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจดีมีคุณภาพ การเกษตรมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงเพียงพอ และการจัดวางระบบผังเมืองที่ดี 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการพัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร 
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ค าน า 

แผนด าเนินงานของเทศบาลต าบลคลองขุด ประจ าปี พ.ศ.2557 ฉบับน้ี มิใช่เป็นการจัดท าแผนพัฒนา  
แต่เป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลคลองขุด 
และเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น โครงการท่ีปรากฏในแผนด าเนินงานของเทศบาลต าบลคลองขุด 
ประจ าป ี  นอกจากนี้อาจมีปัญหาเร่งด่วนเก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชน การแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ หรือ เงิน
งบประมาณที่มีอยู่ ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนงานเพิ่มเติมหรือแก้ไขโครงการในแผนด าเนินงาน เพื่อด าเนินงานจัดท า
งบประมาณต่อไป 

เทศบาลต าบลคลองขุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2557 ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้  จึงขอประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
            นายโชติ  ชินอรรถพร 
                         นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
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สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที่  1 

บทน า 1 

ส่วนที่  2 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการ และงบประมาณ  3 
- บัญชีโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


