


  

                                        

แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  ๒๕๖2 

เทศบาลตําบลบ�านกลาง  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองวิชาการและแผนงาน 
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แผนการดําเนนิงาน ประจําป�งบประมาณ ๒๕62 
เทศบาลตําบลบ�านกลาง 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

* บทนํา * 
……………………….. 

 
 

 
 
 
 



            

บทนํา 
การจัดทําแผนการดําเนินงาน 

…………………………………………………. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. ๒๕61 กําหนดประเภทของแผนพัฒนา
ท�องถิ่นไว� ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 “แผนพัฒนาท�องถิ่น” หมายความว�า  แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน� ประเด็นยุทธศาสตร� เป7าประสงค� ตัวชี้วัด ค�าเป7าหมาย  และ
กลยุทธ� โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู�บ�านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป?นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับป@งบประมาณแต�ละป@ ซึ่งมีความต�อเนื่องและเป?นแผนก�าวหน�าและให�
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถิ่น  

“โครงการพัฒนา” หมายความว�า โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน�ที่กําหนดไว� 

“แผนการดําเนินงาน” หมายความว�า แผนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นประจําป@งบประมาณนั้น 

 

 

 

 

 

 



            

จุดมุ+งหมายของแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงาน มีจุดมุ�งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค�กรปกครอง             

ส�วนท�องถิ่น ประจําป@งบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเป?นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในป@งบประมาณนั้น ทําให�แนวทางในการ
ดําเนินงานในป@งบประมาณนั้นขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการบูรณาการการทํางานกับหน�วยงานและการจําแนกรายละเอียดต�าง ๆ       
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําให�การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป@มีความสะดวกมากขึ้นอีกด�วย 
 
ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.๒๕61  ได�กําหนดให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ข�อ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานให�ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น  

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่นพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถิ่นประกาศเป?นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให�ปGดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันที่ประกาศเพื่อให�ประชาชนในท�องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต�องปGดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 

 

 

 

 

 

 

 



            

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข�างต�นสามารถเขียนแผนภูมิได�ดังนี้ 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น 

   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น 
   
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น 
 
 

          คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 
 
 
 
 
        ผู�บริหารท�องถิ่น 

 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

หน�วยงานอื่น 

จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร�างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร�างแผนการดําเนินงานต�อผู�บริหาร

ผู�บริหารท�องถิ่นอนุมัติ 

ประกาศใช� 



            

 
 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ประกาศใช�งบประมาณรายจ�ายประจําป@ งบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได�รับแจ�งแผนงานและโครงการจากหน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอื่น ๆ ที่ต�องดําเนินการในพื้นที่องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในป@งบประมาณนั้นการ
ขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงานเป?นอํานาจของผู�บริหารท�องถิ่น 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

๑. เป?นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป?นแผนดําเนินงานในช�วงระยะเวลาต�างๆ  
๒. จัดทําหลังจากที่ได�มีการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป@แล�ว 
๓. แสดงถึงเป7าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง 
๔. เป?นการรวบรวมข�อมูลจากทุกหน�วยงานที่จะเข�ามาดําเนินการในพื้นที่องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

ประโยชน8ของแผนการดําเนินงาน 
 ๑. เป?นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถิ่น 

๒. เป?นเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานให�เป?นไปอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๓. เป?นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานของท�องถิ่น 

 
********************************************** 



คิดเป�น
ร	อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาด	านโครงสร	างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ

๖ ๕.๕๐ ๗,๗๐๐,๐๐๐ ๕.๔๖ กองช�าง

๖ ๕.๕๐ 7,700,000       ๕.๔๖รวม
แผนงานที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร / แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ ๒๕๖2

เทศบาลตําบลบ	านกลาง

จํานวนงบประมาณ
 ร	อยละของ
งบประมาณ

 หน<วยการดําเนินงาน
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.01

๖ ๕.๕๐ 7,700,000       ๕.๔๖
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาด	านเศรษฐกิจและการท<องเที่ยว
แผนงานที่ 1 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน ๒ ๑.๘๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๐๗ กองสวัสดิการสังคม

๒ ๑.๘๓ 100,000          ๐.๐๗
๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาด	านสังคมและวัฒนธรรม

๑ ๐.๙๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๐.๒๑ กองสวัสดิการสังคม

แผนงานที่ 2 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน ๔ ๓.๖๗ ๖๕๕,๐๐๐ ๐.๔๖ กองสวัสดิการสังคม

แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๑ ๑๐.๐๙ ๕๘๙,๘๐๐ ๐.๔๒ กองการศึกษา

แผนงานที่ 4 แผนงานงบกลาง ๔ ๓.๖๗ ๑๖,๘๗๒,๘๐๐ ๑๑.๙๗ กองสวัสดิการสังคม

๒๐ ๑๘.๓๕ 18,417,600     ๑๓.๐๗

แผนงานที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห5

รวม

รวม

รวม



คิดเป�น
ร	อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร / แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ ๒๕๖2

เทศบาลตําบลบ	านกลาง

จํานวนงบประมาณ
 ร	อยละของ
งบประมาณ

 หน<วยการดําเนินงาน
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.01

๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาด	านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม
๒ ๑.๘๓ ๔๕,๐๐๐ ๐.๐๓ สํานักปลัดเทศบาล

๑ ๐.๙๒ ๒๕,๐๐๐ ๐.๐๒ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล"อม

แผนงานที่ 2 แผนงานสาธารณสุข

แผนงานที่ 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สิ่งแวดล"อม

๓ ๒.๗๕ 70,000            ๐.๐๕
๕. ยุทธศาสตร การพัฒนาด	านการศึกษาและการกีฬา

๑๐ ๙.๑๗ ๑๑,๒๗๔,๒๒๕ ๘.๐๐ กองการศึกษา

แผนงานที่ 2 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน ๑ ๐.๙๒ ๓๕๐,๐๐๐ ๐.๒๕ กองสวัสดิการสังคม

แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ ๐.๙๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๐.๒๑ กองการศึกษา

๑๒ ๑๑.๐๑ 11,924,225     ๘.๔๖
๖. ยุทธศาสตร การพัฒนาด	านระบบสาธารณสุข

๘ ๗.๓๔ ๘๑๐,๐๐๐ ๐.๕๗ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล"อม

แผนงานที่ 2 แผนงานงบกลาง ๑ ๐.๙๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๐.๑๔ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล"อม

๙ ๘.๒๖ 1,010,000       ๐.๗๒

แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา

รวม

รวม

แผนงานที่ 1 แผนงานสาธารณสุข

รวม



คิดเป�น
ร	อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร / แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ ๒๕๖2

เทศบาลตําบลบ	านกลาง

จํานวนงบประมาณ
 ร	อยละของ
งบประมาณ

 หน<วยการดําเนินงาน
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.01

๗. ยุทธศาสตร การพัฒนาด	านการเมืองการบริหาร
๒๑ ๑๙.๒๖ ๓๐,๔๔๐,๕๙๐ ๒๑.๖๐ สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง

๖ ๕.๕๐ ๑,๘๔๐,๙๒๐ ๑.๓๑ สํานักปลัดเทศบาลแผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖ ๕.๕๐ ๑,๘๔๐,๙๒๐ ๑.๓๑ สํานักปลัดเทศบาล

๕ ๔.๕๙ ๒๖,๓๕๗,๓๙๐ ๑๘.๗๐ กองการศึกษา

๕ ๔.๕๙ ๕,๔๙๗,๒๑๐ ๓.๙๐ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม

๕ ๔.๕๙ ๓,๒๔๓,๑๐๐ ๒.๓๐ กองสวัสดิการสังคม

๕ ๔.๕๙ ๒๓,๙๑๒,๔๕๐ ๑๖.๙๗ กองช�าง/กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล"อม

แผนงานที่ 7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ ๐.๙๒ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๑ กองการศึกษา

แผนงานที่ 8 แผนงานงบกลาง ๘ ๗.๓๔ ๑๐,๔๑๗,๕๑๕ ๗.๓๙ ทุกสํานัก/กอง
๕๖ ๕๑.๓๘ 101,719,175   ๗๒.๑๗

๘. ยุทธศาสตร การพัฒนาด	านการจัดทําระบบฐานข	อมูลท	องถิ่น
๑ ๐.๙๒ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๑ กองวิชาการและแผนงาน

๑ ๐.๙๒ 10,000            ๐.๐๑
๑๐๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๐,๙๕๑,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

แผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา

แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข

แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห5

แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป


