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ประกาศเทศบาลต าบลแวงใหญ ่

เร่ือง    ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

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

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย      การจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ ๒๖(๒)  ก าหนด  “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน   
 

  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๕  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘  เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

(นายสุรพล  เวียงวงษ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 
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          ค ำน ำ 
 
 
แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ทั้งนี้เพราะ 

แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ              
แสดงถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณของทุกหน่วยงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

  ขณะนี้การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ของเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้นเพ่ือแสดงถึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ  พ.ศ.   ๒๕๕๕     และใช้เป็นเครื่องมือ
ควบคุมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย   ระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ      
 

  เทศบาลต าบลแวงใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุก
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานของตนทั้งนี้เพ่ือให้เป็นประโยชน์
บรรเทาความเดือนร้อนและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด       ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติต่อไป 
 
 

เทศบำลต ำบลแวงใหญ่                                                                              
                                           ธันวำคม  ๒๕๕๔ 

 

 
 
 

 
 



 

     ส่วนที่  ๑ 
 

บทน ำ 
 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 
 

 
 

ของ 
เทศบำลต ำบลแวงใหญ ่

อ ำเภอแวงใหญ่     จังหวัดขอนแก่น 
 



 
 
 
 

สำรบัญ 
                  หน้ำ 
 

ส่วนที่  ๑  
๑.๑ บทน า         ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๒ 
๑.๓ ขั้นตอนของการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๒ 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      ๓ 

 

ส่วนที่  ๒ 
๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ     ๔ - ๗ 
๒.๒ แผนการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์     ๘ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ    ๘-๑๔ 
- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน    ๑๖ - ๑๘ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่    ๑๙ - ๒๔ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน  ๒๕ 
-ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๒๖-๒๗ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี    ๒๘-๔๕ 

 

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



 
 

 

 

 

  ส่วนที่  ๒ 
 
 
 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ของ 
เทศบำลต ำบลแวงใหญ ่

อ ำเภอแวงใหญ่     จังหวัดขอนแก่น  



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

 

ส่วนท่ี  ๑  บทน า 

 

 

 

     บทน ำ 
 

 

๑.๑ บทน ำ 
การวางแผนมีความส าคัญต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  เพราะ 

ท้องถิ่นต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด    ตลอดจนใช้
เป็นแนวทาง    ทิศทางในการบริหารงานในอนาคต     ทั้งนี ้   เพราะการวางแผนเป็นงานอันดับแรกของ
กระบวนการบริหาร  เป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอื่น  และเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่นๆ ด าเนินไปด้วย 
ความสอดคล้องและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์อ าเภอ 

  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  และจัดท า
แผนพัฒนาสามปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  และยังใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของ
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการ
ด าเนินงาน   ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน   จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย     ซึ่ง
แผนการด าเนินงานมีแนวทางในการจัดท าดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan) 

๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

๓. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 

ส่วนที่  ๑  บทน า 
 

 

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการ    ในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ขณะนี้การจัดท างบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๕   ด าเนินการเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้งบประมาณไปแล้วโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพัฒนาสามปี 
 

ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ 
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น    เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล  โดยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง 
สูงสุด 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑.๒.๑   เพ่ือแสดงถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์ 

กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒.๒ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑.๒.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามงบประมาณของหน่วยงาน 

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒.๔ เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
 

๑.๓   ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 ขั้นตอนที่  ๑   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  หรือ 
กิง่อ าเภอแบบบูรณาการ  
 

 ขั้นตอนที่  ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนนิงำน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ      ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน    ๒   ส่วน    คือ 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

 

ส่วนท่ี  ๑  บทน า 

 

ส่วนที่  ๑     บทน ำ 
       องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

 วัตถุประสงค์ 
 ขั้นตอนของแผนการด าเนินงาน 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ส่วนที่  ๒     บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
       องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
 
 

 ขั้นตอนที่   ๓  กำรประกำศแผนกำรด ำเนนิงำน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศ   ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แผนการด าเนินงานพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประจ าปี  เพ่ือปิดประกาศโดย
เปิดเผยให้ สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

๑.๔   ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑.๔.๑ แผนการด าเนินงาน     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    
ที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  
๑.๔.๒ ท าให้การบริหารงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๔.๓ แผนการด าเนินงาน     ท าให้ทราบถึงระยะเวลาที่ชัดเจนของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการจริง 
๑.๔.๔ แผนการด าเนินงาน   เป็นประโยชน์ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะ
เป็นการรวบรวมข้อมูลแผนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานภายในเทศบาลมาด าเนินการ 

 
 
 

************* 
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ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง

  

1. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

1.1  แนวทางการพัฒนา      :  การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 7 4.55       2,440,700         7.51 ส านักปลัดเทศบาล

1.2  แนวทางการพัฒนา      :  การส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม 14 9.09       778,000          2.39 ส านักปลัดเทศบาล

จารีตประเพณีทีดี่

1.3 แนวทางการพัฒนา    :  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข 14 9.09       635,000          1.95 กองสาธารณสุข

การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษาพยาบาลการฟืน้ฟูสมรรถนะด้านร่างกายและ

จิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

1.4 แนวทางการพัฒนา       :  การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 4 2.60       145,000          0.45 ส านักปลัดเทศบาล

1.5 แนวทางการพัฒนา       :  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสถาบัน ครอบครัวและองค์กร 3 1.95       35,000            0.11 ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชนให้เข้มแข็ง

รวม 42 27.27     4,033,700        12.41

 จ านวน

โครงการที่

ด าเนินการ

 คิดเป็น

ร้อยละ

ของ

โครงการ

ทัง้หมด

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลต าบลแวงใหญ ่       

 จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อย

ละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ
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ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง

  

 จ านวน

โครงการที่

ด าเนินการ

 คิดเป็น

ร้อยละ

ของ

โครงการ

ทัง้หมด

 จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อย

ละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

2)  ยทุธศาสตร์  การแก้ไขปัญหาความยากจน       
2.1 แนวทางการพัฒนา    :   การเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพในการแก้ไข 1 0.65       30,000            0.09 ส านักปลัดเทศบาล

ปัญหาความยากจน

2.2 แนวทางการพัฒนา    :   การเพิม่ศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 5 3.25       1,968,000       6.06 ส านักปลัดเทศบาล

2.3 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและให้ความรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 40,000            

รวม 6 3.90      2,038,000       6.27

3)  ยทุธศาสตร์ที่  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
3.1  แนวทางการพัฒนา    :   การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งและ 6 3.90       3,600,000       11.08 กองช่าง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทัว่ถึง

3.2  แนวทางการพัฒนา    :   การเพิม่ประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 1.30       230,000          0.71 ส านักปลัดเทศบาล

3.3  แนวทางการพัฒนา    :   การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 5 3.25       325,000          1.00 ส านักปลัดเทศบาล

ในชีวิตและทรัพย์สิน

3.4  แนวทางการพัฒนา    :   การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา 5 3.25       89,000            0.27 ส านักปลัดเทศบาล

ยาเสพติดและอบายมุขในชุมชน

รวม 18 11.69     4,244,000       13.06
บัญชีสรุปโครงการ



3

 

ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง

  

 จ านวน

โครงการที่

ด าเนินการ

 คิดเป็น

ร้อยละ

ของ

โครงการ

ทัง้หมด

 จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อย

ละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

4)   ยทุธศาสตร์ :   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน  การค้าและการลงทุน
4.1  แนวทางการพัฒนา   :   การส่งเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 1 0.65       30,000            0.09 ส านักปลัดเทศบาล

ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน

รวม 1 0.65      30,000           0.09

5)   ยทุธศาสตร์ :   การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
5.1  แนวทางการพัฒนา  :   การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  ส่ิงปฏิกูลและ 3 1.95       210,000          0.65 กองสาธารณสุข

น้ าเสีย

5.2 แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนาและฟืน้ฟูพืน้ทีป่่าและป่าต้นน้ าล าธาร   ให้เกิด 3 1.95       40,000            0.12 กองสาธารณสุข

ความสมดุลทางธรรมชาติ

5.3 แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ -           -        -                -           ส านักปลัดเทศบาล

รวม 6 3.90      250,000         0.77

บัญชีสรุปโครงการ
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ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง

  

 จ านวน

โครงการที่

ด าเนินการ

 คิดเป็น

ร้อยละ

ของ

โครงการ

ทัง้หมด

 จ านวน

งบประมาณ

คิดเปน็ร้อย

ละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

6) ยทุธศาสตร์  :   การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนา   :   การเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส    4 2.60       440,000          1.35 ทุกส่วนราชการ

สุจริต   ตรวจสอบได้

6.2 แนวทางการพัฒนา   :   การพัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากร 3 1.95       596,000          1.83 ทุกส่วนราชการ

6.3 แนวทางการพัฒนา   :   การพัฒนาขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ  การเงิน 71 46.10     20,811,080      64.04 ทุกส่วนราชการ

การคลังและงบประมาณ

6.4 แนวทางการพัฒนา   :   การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา 3 1.95       55,000            0.17 ทุกส่วนราชการ

ท้องถิ่น

รวม 81 52.60     21,902,080     67.40

รวมทัง้สิ้น 154 100.00 32,497,780     100.00

บัญชีสรุปโครงการ


