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  แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลหนองโพฉบับนี้  จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนา  
และกิจกรรมที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองโพ ในปี 2563  ซึ่งแผนการด าเนินงานนี้  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานโดยจ าแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ
แนวทางการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้  ให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณที่ชัดเจนและแสดงกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงในห้วงเวลาที่จะด าเนินการ  ดังนั้น  แผนการ
ด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  เพ่ือการพัฒนาในเขตเทศบาลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดย
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา  การตรวจสอบ  การด าเนินงานในโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 
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ส่วนที่  1 
บทน า  

 ด้วยแผนการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ซ่ึงแผนการ
ด าเนินงานที่จัดท าขึ้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเขตเทศบาล  แผนการด าเนินงานจึงเป็นการระบุข้อมูล  แผนงาน/โครงการ
พัฒนาที่จะต้องด าเนินงานภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลต่อไป  

  เทศบาลต าบลหนองโพ  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เพ่ือก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงาน  ให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัดราชบุรี  โดยมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  มี
จ านวน  5  โครงการ  ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  มีจ านวน  19  โครงการ  ด้าน
ระบบการศึกษา  และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีจ านวน  21  โครงการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  มีจ านวน  3  โครงการ  ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร  มี
จ านวน  4  โครงการ  รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น  52  โครงการ  และจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 12 รายการ และให้มีความต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกด้านเพ่ือให้สังคมมีความเข้มแข็ง 
และยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              2 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  และเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

2.  เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีงบประมาณ  ให้มีความเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง   

3.  เพ่ือแสดงแผนงานหรือโครงการพัฒนาที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ  แสดงรายละเอียดต่าง 
ๆ  อย่างชัดเจน  พร้อมที่จะเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

4.  เพ่ือใช้เป็นเอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563  มีขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  โดยแบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่
ด าเนินการภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 
             
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2.  ผู้บริหารสามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเทศบาล 
3.  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงาน  ติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 
1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 52 โครงการ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  14,404,100  บาท  ตามเอกสารท้ายบัญชีสรุป
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ นี้  (หน้าที่  4 - 5)   
 
2. บัญชีโครงการจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ      

 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านระบบการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร            

ตามเอกสารท้ายบัญชีโครงการจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมละงบประมาณ นี้  (หน้าที่  6-40)    
 
2. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (หน้าที่ 41-49)  
 
 
 
 

 
  
 
        
 
  
 


