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คาํนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ#น   พ.ศ. 2548 ไดก้าํหนดให้ทอ้งถิ#นจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปี และแผนการ
ดาํเนินงาน สําหรับแผนการดาํเนินงานนั/น จะจดัหมวดหมู่ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ#น ที#กาํหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  ซึ# งมีจุดมุ่งหมายเพื#อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันา และกิจกรรมที#ดาํเนินการจริงทั/งหมดในพื/นที#ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ#นประจาํปีงบประมาณนั/น 

    แผนการดาํเนินงานเป็นเอกสารที#ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายในปีงบประมาณนั/น 
ซึ# งทาํให้แนวทางในการดาํเนินงานในปีงบประมาณนั/นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ#น มีความชดัเจนใน
การดาํเนินงาน จะทาํใหก้ารติดตามและประเมินผลเมื#อสิ/นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ#งขึ/น 

    หวงัเป็นอยา่งยิ#งว่าการจดัทาํแผนการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลเนินฆอ้  จะเป็นคู่มือใน
การพฒันาเพื#อให้เกิดประโยชน์และบรรลุผลต่อการพฒันาเทศบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และความเจริญก้าวหน้าอย่างย ั#งยืน สมดุลตลอดจนสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ#น
อยา่งแทจ้ริง   
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ส่วนที�   1 

บทนํา 

************** 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ$น พ.ศ. 2548  กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นจะตอ้งจดัทาํแผนการดาํเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ$น ซึ$ งเป็นแผนที$แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมที$ดาํเนินการ
จริงทั1งหมดในพื1นที$ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นประจาํปีงบประมาณนั1น 
               แผนการดําเนินงาน  หมายถึง แผนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมที$ดาํเนินการจริงทั1งหมด   ในพื1นที$ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ$น ของปีงบประมาณนั1น  มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากยิ$งขึ1น ลดความซํ1 าซ้อนของโครงการ มี
การประสานและบูรณาการทาํงานกบัหน่วยงานและจาํแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดาํเนินงาน 

                แผนการดาํเนินงานจะเป็นเครื$ องมือสําคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารท้องถิ$น เพื$อ
ควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  ในการจดัทาํแผนการดาํเนินงานของ
เทศบาลตาํบลเนินฆอ้ ส่วนหนึ$งมาจากแผนงานโครงการที$ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และส่วน
หนึ$ งเป็นโครงการที$หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื$นจะตอ้งดาํเนินการใน
พื1นที$ของเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ 
วตัถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

1. เพื$อใหท้ราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที$จะดาํเนินการในปีงบประมาณนั1นๆ 
2. เพื$อใหท้ราบถึงวธีิการบริหารจดัการและหน่วยงานที$รับผดิชอบ 
3. เพื$อใหมี้การประสานและบูรณาการการทาํงานระหวา่งหน่วยงานในเทศบาลดว้ยกนัและ

ระหวา่งเทศบาลกบัองคก์รอื$นๆ 
4. เพื$อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาที$ชดัเจนและ

แสดงถึงการทาํงานจริง 
5. เพื$อใหท้ราบถึงขอ้มูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที$จะดาํเนินการในพื1นที$ของเทศบาล 
6. เพื$อให้มีการตรวจสอบผลการดาํเนินกิจกรรม/โครงการ วา่ไดมี้การปฏิบติัตามขั1นตอนที$

กาํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
7. เพื$อวดัระดบัความสาํเร็จและความลม้เหลวของการนาํแผนงาน/โครงการตามแผนพฒันา

ไปปฏิบติั 
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ขั นตอนการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 

ขั นตอนที�  1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถิ$น เก็บรวบรวมขอ้มูลโครงการ/กิจกรรมที$จะมีการ
ดาํเนินการจริงในพื1นที$องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$น ซึ$ งจะมีทั1งโครงการ กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ$นดาํเนินการเอง  จากงบประมาณรายจ่ายประจาํปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น รวมทั1งเงินอุดหนุน
ที$องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นอุดหนุนให้หน่วยงานอื$นดาํเนินการ และโครงการ กิจกรรมที$หน่วยงานอื$นจะ
เขา้มาดาํเนินการในพื1นที$ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นนั1น ๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวอาจตรวจสอบไดจ้าก
หน่วยงานในพื1นที$ และตรวจสอบจากแผนการดาํเนินงานพฒันาจงัหวดั/อาํเภอ แบบบูรณาการ  

ขั นตอนที� 2  การจัดทาํร่างแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ$ น จัดทํา ร่างแผนการดํา เนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ$น  โดยพิจารณาจดัหมวดหมู่ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา
ของทอ้งถิ$นกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น โดยมีเคา้โครงแผนการ
ดาํเนินงาน  2 ส่วน คือ   ส่วนที� 1   บทนาํ  
                                                        -บทนาํ                     

                                -วตัถุประสงคข์องแผนการดาํเนินงาน 
                                -ขั1นตอนการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 
                                -ประโยชน์ของแผนการดาํเนินงาน 

                                       ส่วนที� 2  บญัชีโครงการ/กิจกรรม                                         
                                                      -บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ  
                                                      -บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                      

ขั นตอนที� 3 การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน  
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ$นพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน  แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถิ$น 

เพื$อประกาศใช้เป็นแผนการดาํเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นจดัทาํประกาศขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ$น เรื$อง  แผนการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ ประจาํปี 2558 และปิดประกาศโดยเปิดเผย
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที$ประกาศ  เพื$อให้ประชาชนในทอ้งถิ$นรับทราบโดยทั$วกนัและตอ้งปิดประกาศไม่
นอ้ยกวา่สามสิบวนั  
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

1. เป็นเครื$องมือในการบริหารแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพประหยดัทั1งเวลา บุคลากร ทรัพยากรต่าง ๆ 

2. ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการใชท้รัพยากรต่างๆ ในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ช่วยในการประสานงานและบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานในเทศบาล

และระหวา่งเทศบาลกบัองคก์รอื$นๆ 
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4. ทาํให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที$กาํหนดไวแ้ละ
แสดงถึงความเกี$ยวเนื$องกนัระหว่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ในการจดัทาํงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี 2558 

5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสามารถทาํไดง่้ายและมีประสิทธิภาพมากขึ1น          
ระยะเวลาในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 

  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นทุกแห่ง จดัทาํแผนการดาํเนินงานให้เสร็จภายในเดือน
ธนัวาคมของปีงบประมาณนั1น 
                        หากคาดว่าจะดาํเนินการจดัทาํแผนไม่แลว้เสร็จภายในกาํหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจดั
แผนการดาํเนินงานต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ$นภายหลงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นไดจ้ดัทาํแผนการดาํเนินงาน
ตามขอ้ 2 แล้วหากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นมีการจดัตั1งงบประมาณเพิ$มเติมหรือได้รับแจง้แผนงาน/
โครงการเพิ$มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอื$นๆ ที$ดาํเนินการในพื1นที$ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ$นในปีงบประมาณนั1 น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นดําเนินการจัดทาํแผนการ
ดาํเนินงานให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่มีการตั1งงบประมาณเพิ$มเติมหรือไดรั้บแจง้แผนงาน/โครงการ
เพิ$มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอื$น ๆ (โดยจดัทาํเป็นแผนการดาํเนินงาน
เพิ$มเติมฉบบัที$ 1,2,3…) 
แนวทางในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดาํเนินงานเป็นเครื$องมือสาํคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถิ$น เพื$อควบคุม
การดาํเนินงานให้เป็นไปเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั1งยงัเป็นเครื$องมือในการติดตามการดาํเนินงาน 
และการประเมินผล ดงันั1นแผนการดาํเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจดัทาํ ดงันี1  

1.       เป็นแผนที$แยกออกมาจากแผนพฒันา และมีลกัษณะเป็นแผนดาํเนินงาน (Action Plan) 
2.       จดัทาํหลงัจากที$ไดมี้การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีแลว้ 
3.       แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที$ชดัเจน และแสดงถึง

การดาํเนินงานจริง 
4.       เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานที$จะเขา้มาดาํเนินการในพื1นที$องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ$น 

สรุป 
   การจดัทาํแผนการดาํเนินงานเป็นส่วนหนึ$ งของการวางแผนการพฒันาของเทศบาลตาํบล

เนินฆอ้ โดยมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปี รวมทั1งสอดคลอ้งและเชื$อมโยงกบั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงานของหน่วยงานอื$น ที$ตอ้งดาํเนินการใน
พื1นที$ของเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ ในปีงบประมาณ  2558 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ

ที�ดําเนินการ โครงการทั�งหมด งบประมาณ งบประมาณทั�งหมด

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 8 8.08 440,000         1.52
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื!นฐาน 13 13.13 8,462,000      29.22
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิ)งแวดลอ้มและส่งเสริมการท่องเที)ยว 4 4.04 1,280,000      4.42
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.01 60,000           0.21
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬานนัทนาการ และสวสัดิการสังคม 30 30.30 10,774,500    37.20
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 8 8.08 1,019,130      3.52
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารจดัการองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และหลกัธรรมาภิบาล 35 35.35 6,924,410      23.91

รวมทั�งสิ�น 99 100.00 28,960,040    100.00
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ส่วนที�  2
สรุปงบหน้าแผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตาํบลเนินฆ้อ อาํเภอแกลง จังหวดัระยอง



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ

ที�ดําเนินการ โครงการทั�งหมด งบประมาณ งบประมาณทั�งหมด

ยุทธศาสตร์ที� 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 

1.1 การป้องกนัและควบคุมโรค เสริมสร้างสุขภาพอนามยัและการรักษาพยาบาลเบื!องตน้ 8 8.08 440,000         100.00
รวม 1 แนวทาง 8 8.08 440,000         100.00

ยุทธศาสตร์ที� 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื�นฐาน 
2.1 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง บาํรุงรักษาแหล่งนํ!า ระบบประปา ขยายเขตและจดัสร้างแหล่งผลิตเพื)ออุปโภค 

บริโภคและการเกษตร 0 0.00 -                 0.00
2.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง บาํรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายนํ!าและทางระบายนํ!าสาธารณะ 5 38.46 6,462,000      76.36
2.3 แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั!งปรับปรุงบาํรุงรักษาและซ่อมแซมโคมไฟรายทาง 7 53.85 1,850,000      21.86
2.4 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บาํรุงรักษาและซ่อมแซมสิ)งก่อสร้าง เคหะชุมชน สนามกีฬา ศาลาเอนกประสงค ์สวนสาธารณะและระบบวศิวกรรมจราจร1 7.69 150,000         1.77

รวม 4 แนวทาง 13 100.00 8,462,000      100.00

ยุทธศาสตร์ที� 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที�ยว

3.1 แนวทางการอนุรักษแ์ละฟื! นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ)งแวดลอ้ม 0 0.00 -                 0.00
3.2 แนวทางการบริหารจดัการขยะชุมชนอยา่งย ั)งยนื 2 50.00 280,000         466.67
3.3 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการท่องเที)ยวของเทศบาล 2 50.00 1,000,000      1666.67

รวม 3 แนวทาง 4 100.00 1,280,000      2133.33

5

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ส่วนที�  2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558

เทศบาลตาํบลเนินฆ้อ  อาํเภอแกลง  จังหวดัระยอง



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ
ที�ดําเนินการ โครงการทั�งหมด งบประมาณ งบประมาณทั�งหมด

ยุทธศาสตร์ที� 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

4.1 แนวทางการพฒันา สนบัสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตร ประมง การคา้และการลงทุน 1 100.00 60,000           100.00
รวม 1 แนวทาง 1 100.00 60,000           100.00

ยุทธศาสตร์ที� 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา กฬีานันทนาการ และสวสัดิการสังคม

5.1 แนวทางการสงเคราะห์ พฒันาคุณภาพชีวติ ผูสู้งอาย ุเด็ก สตรี ผูพ้ิการ ผูต้ิดเชื!อเอดส์ และผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 9 30.00 7,056,000      65.49
5.2 แนวทางการจดัการและส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา กีฬา และนนัทนาการ 14 46.67 3,002,500      27.87

5.3 แนวทางการอนุรักษ ์ฟื! นฟูและสืบสานวนัสาํคญัของชาติ  ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ)น
7 23.33 716,000         6.65

รวม 3 แนวทาง 30 100.00 10,774,500    100.00

ยุทธศาสตร์ที� 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

อาชญากรรม อบายมุข และยาเสพติด
4 50.00 497,000         48.77

6.2 แนวทางการพฒันาดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4 50.00 522,130         51.23
รวม 2 แนวทาง 8 100.00 1,019,130      100.00

ยุทธศาสตร์ที� 7 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และหลกัธรรมาภิบาล

7.1 แนวทางการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระบบการบริหารจดัการและระบบบริการของเทศบาลใหม้ี

ประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาลในการพฒันาทอ้งถิ)น
20 59.10 5,946,300      80.90

7.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ความเขา้ใจเกี)ยวกบัประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข
5 4.50 222,500         3.40

7.3 แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมเพื)อสาธารณประโยชน์ของหน่วยราชการ กลุ่ม องคก์ร ต่าง ๆ 10 36.40 755,610         15.70
รวม 3 แนวทาง 35 100.00 6,924,410      100.00

 รวม 7 ยุทธศาสตร์ 17 แนวทางพฒันา 99 28,960,040    

6

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
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