
บทน า 
 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผล  เทศบาลต าบลหนองลาดได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  
และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕59 (ฉบับที่ 2)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี และ
แผนการด าเนินงาน นั้น 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาด  จึงได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ขึ้น 
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

*************************** 
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จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕59 (ฉบับที่ 2) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี และแผนการ
ด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลหนองลาด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมา
ขึ้น 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล  
ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองลาด 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑. เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการบริหารงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

          ๒. เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
๓. เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานสอดคล้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาสี่ปี 
๔. เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติในอนาคตอย่างเหมาะสม 
๕. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่   

ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๑ 
๖. เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาและมองเห็นได้ในภาพรวม 
๗. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑. แผนการด าเนินงานเป็นที่ก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานมี 

มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล 
๒. สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
๓. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะด าเนินการจริง 
๕. แผนการด าเนินงานแสดงถึงเป้าหมาย   งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่   ๑   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น   เก็บรวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการ 

จริงในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลหนองลาด  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองลาด  และโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ 
 

ขั้นตอนที่  ๒  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบล
หนองลาด  หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองลาด 
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ของเทศบาลต าบลและหน่วยงานต่าง ๆ 
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ความเห็นชอบ 

 

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  
โดยปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
 

 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
      
 
 
  ผู้บริหารท้องถิ่น                                
       
 
                                  
 
 
 

 
 
 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานอื่น 

 จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ             

 
ประกาศใช้ 
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แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาด 
 

๑.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
       “เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาท่ีดี  มีวัฒนธรรมเพียบพร้อม  สิ่งแวดล้อมพัฒนา คมนาคมสะดวก” 
 

2.  พันธกิจ (Mission) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 

และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องของเทศบาลต าบล  โดยใช้เทคนิค Swot  analysis เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่า
เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินการตามภารกิจดังนี้ 

(1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

(2) พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการด าเนินงานตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น 
(5) พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 
(6) พัฒนาชุมชนและสังคมให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
(7) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(8) จัดระบบป้องกันด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในเขตต าบล 
(9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
(10) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
 

3.  จุดมุ่งหมายการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาด (Goals) 
(1) เพ่ือให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
(2) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน ตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
(3) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
(4) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
(5) เพ่ือพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 
(6) เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ 



(7) เพ่ือส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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(8) เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
(9) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่

ยั่งยืน 
(10) เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองลาด เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ที่ดมีีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
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