
 

 

 

 

 

แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตำบลดงหลวง 

อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 

 



 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง 

เรื่อง  การใชแ้ผนดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

--------------------- 

               ด้วยเทศบาลตำบลดงหลวง  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  โดย

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๓   

เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

               ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในหมวด  ๕  ขอ้  ๒๖  (๒)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙   

และฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาลตำบลดงหลวงจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลตำบลดงหลวง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                         ประกาศ  ณ  วันที่        ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

                                           ดาบตำรวจ    

(โชควิทย์  พรมดี) 

นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

          การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดงหลวง  มคีวามสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น  และการ

พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  ทั้งนีเ้นื่องจากการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดงหลวง  จะส่งผลโดยตรงต่อ

การบริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

          เทศบาลตำบลดงหลวงจงึได้จัดทำแผนการดำเนินงานปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมให้มปีระสิทธิภาพ  สอดคล้องกับรายได้ของเทศบาลที่จัดเก็บได้ในแต่ละช่วงเวลาและ

สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส  เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ  มีประสิทธิภาพไม่ไปรวมอยู่

ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณ  ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ  

และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเทศบาล  และปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในท้องถิ่น 

          แผนการดำเนินงานจงึเป็นการกำหนดช่วงเวลา  ในการดำเนินการการปฏิบัติงาน  โดยการใชก้าร

บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ  ที่มอียู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ 

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดงหลวง  ปี  พ.ศ.๒๕๖๔  จะเป็นคู่มอืในการ

พัฒนาท้องถิ่น  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและความเจรญิก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  และสมดุลตลอดจน

สนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน  ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                                                                                                                 หน้า 

๑.   คำนำ                                                                                                            ๑     

๒.   บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                                ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๑) 

ส่วนที่  ๑ 

๑. บทนำ 

                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  และฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการ

ดำเนนิงานนั้น  ต้องจัดทำใหเ้สร็จภายในเดือนพฤศจิกายน  ของทุกปีประจำปีงบประมาณนั้น  หรือภายใน

สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ  ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ดังกล่าวให้ขอขยายเวลาการจัดทำแผนดำเนินงานจากผูบ้ริหารท้องถิ่น 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 

๑. เพื่อให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ 

๒. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการและหน่วยงานที่รับผดิชอบ 

๓. เพื่อให้มกีารประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในเทศบาลด้วยกันหรอื

ระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่น 

๔. เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  และระยะเวลาที่ชัดเจน

และแสดงถึงการทำงานจริง 

๕. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่จะดำเนนิการในพื้นที่ของเทศบาล 

๖. เพื่อให้มกีารตรวจสอบผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ  ว่าได้มกีารปฏิบัติตามขั้นตอนที่  

กำหนดไว้อย่างถูกต้อง  และมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมหรอืไม่ 

๗. เพื่อวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำแผนงาน/โครงการ  ตาม

แผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 

                    ๑.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                         คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่จะ     

                         ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล  และ 

                         โครงการที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพืน้ที่ของเทศบาล  เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

                    ๒. การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน 

                        คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยการพัฒนา  



 

(๒) 

                        หมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  ที่กำหนด  

                        เอาไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลโดยเค้าโครงแผนดำเนินงานจะ  

                        ประกอบด้วยสองส่วนคือ   

                              ๒.๑  บทนำ 

                              ๒.๒  บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

                    ๓.  การดำเนินการตามระเบียบฯ 

                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

                        พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  และฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๑   

       หมวด  ๕  ขอ้  ๒๖  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผน 

                        ดำเนินงานโดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ   

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการ ส่วนกลางส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอ

ผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงานทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนการ

ดำเนนิงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศเพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่น

ทราบ  โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน  

          ๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

                             ๑.  เป็นเครื่องมอืในการบริหารแผนงาน/โครงการใหบ้รรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์อย่าง 

                                 มีประสิทธิภาพประหยัดทั้งเวลา บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ 

                             ๒.  ทำให้ทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรต่างๆ  ในการบริหารอย่างมปีระสิทธิภาพ 

                             ๓.  ช่วยในการประสานงานและบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในเทศบาล  

                                  และระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่น 

                             ๔.  ทำให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

                             ๕.  การตดิตามตรวจสอบและประเมินผลสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



(๓) 

ส่วนที่  ๒ 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  

เทศบาลตำบลดงหลวง   

ยุทธศาสตร/์แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน

งบประมาณ 

ร้อยละของ

งบประมาณ 

หน่วย

ดำเนินการ 

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงและขจัดความ

ยากจน 

๕ ๕๕.๕๕ ๑๖๐,๐๐๐ ๓๓.๓๓ สำนักปลัด 

รวม ๕ ๕๕.๕๕ ๑๖๐,๐๐๐ ๓๓.๓๓  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ 

๒๖ ๓๒.๙๑ ๕,๔๐๐,๖๒๕ ๒๙.๑๔ สำนักปลัด 

สาธารณสุข 

รวม ๒๖ ๓๒.๙๑ ๕,๔๐๐,๖๒๕ ๒๙.๑๔  

๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุง

โครงสรา้งทางเศรษฐกิจให้สมดุล

และแข่งขันได้ 

- - - - สำนักปลัด 

รวม - - - -  

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

๒ ๒๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๕๗ สาธารณสุข 

รวม ๒ ๒๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๕๗  

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกระบวนการ

ประชาสังคม 

๗ ๕๘.๓๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๙.๖๐ สำนักปลัด 

รวม ๗ ๕๘.๓๓ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๙.๖๐  



(๔) 

ส่วนที่  ๒ 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตำบลดงหลวง   

ยุทธศาสตร/์แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน

งบประมาณ 

ร้อยละของ

งบประมาณ 

หน่วย

ดำเนินการ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 

- - - - - 

รวม - - - - - 

๗. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

๙ ๓๙.๑๓ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๘.๖๖ สำนักปลัด 

รวม ๙ ๓๙.๑๓ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๘.๖๖  

๘. ยุทธศาสตร์การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔ ๑๑.๗๖ ๖๕,๐๐๐ ๐.๗๔ กองแผนฯ 

สำนักปลัด 

กองสาธาฯ 

รวม ๔ ๑๑.๗๖ ๖๕,๐๐๐ ๐.๗๔  

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง

น้ำและโครงสร้างพื้นฐาน 

๒๖ ๓๖.๑๑ ๓,๘๑๒,๕๐๐ ๑.๔๕ กองช่าง 

รวม ๒๖ ๓๖.๑๑ ๓,๘๑๒,๕๐๐ ๑.๔๕  

รวมทั้งสิน้ ๗๙ ๓๑.๑๐ ๑๐,๐๔๘,๑๒๕ ๒.๕๗  

 

 


