
 

แผนการดําเนินงานประจําป� 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 
 

เทศบาลตําบลกระจับ 
อําเภอบ�านโป ง  จังหวัดราชบรุ ี

 

 

 

 

 

สารบญั 
 

 

งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

 

 



หน�า 
 

บทท่ี  1 บทนํา         

  -แนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน       1 
  -จุดมุ�งหมายของแผนการดําเนินงาน        2 
  -ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน       2 
  -ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน        4 
  -แนวทางในการจัดทําแผน         4 
  -ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน        5 

 
บทท่ี  2 บัญชีโครงการพัฒนา 
  -บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                     7 
  -ตารางแผนการดําเนินงานประจําป0  พ.ศ. 2558       10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  1    
บทนํา 

 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท�องถิ่น 
 
  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได�ส�งเสริมให�องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
มีบทบาท และอํานาจหน�าท่ี มีอิสระในการบริหารจัดการท�องถ่ินของตนเอง และให�ความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจให�แก�องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเป;นอิสระในการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ:ของประชาชน และความอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล  
การเงิน และการคลัง และมีอํานาจหน�าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานหรือการ
พัฒนาท�องถ่ินออกมาบังคับใช�อีกหลายฉบับ เช�น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก�องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2542,พระราชบัญญัติว�าด�วยการเข�าชื่อเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ิน พ.ศ.2542 , พระราชบัญญัติ
ว�าด�วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ดังนั้น  
องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปAจจุบันประกาศใช� จึงมีบทบาทอํานาจหน�าท่ีอย�าง
กว�างขวาง  โดยไม�เพียงจะมีหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก�ประชาชนในท�องถ่ินเท�านั้น แต�ยัง
ขยายบทบาทหน�าท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท�องถ่ิน
ด�วย และเป;นองค:กรท่ีเปDดให�ประชาคมท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

  แต�เนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค:กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอํานาจให�แก�องค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ข�อ 5.2  กําหนดให�รัฐต�องจัดสรรงบประมาณให�แก�องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินในสัดส�วนไม�น�อย
กว�าร�อยละ 20  ของรายได�ของรัฐท้ังหมดในป0 2544 และไม�น�อยกว�าร�อยละ  35  ภายในป0  2549  จึงมี
ความจําเป;นในการใช�ทรัพยากรรายได�ท่ีมีอยู�จํากัด ให�เกิดประโยชน:สูงสุดและมีความโปร�งใสมากท่ีสุด 
การวางแผนถือเป;นกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะให�บรรลุถึงจุดหมายดังกล�าว  โดยใช�ยุทธศาสตร:ท่ี
เหมาะสม องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินจําเป;นอย�างยิ่งท่ีต�องการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�คุ�มค�า และ             
เกิดประโยชน:สูงสุดแก�ประชาชน  ท้ังในปAจจุบัน    และอนาคต     มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี 



กําหนดให�เกิดสัมฤทธิ์ผลในช�วงเวลาท่ีกําหนด  มีการควบคุมติดตาม และประเมินผล โดยการบริหาร
จัดการตามแผน แผนงานโครงการนั้น จะต�องเป;นการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร�งใสและพร�อมท่ีจะให�
มีการตรวจสอบท้ังโดยหน�วยงานของรัฐและประชาชน 
 
 

จุดมุ0งหมายของแผนการดําเนินงาน 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดให�องค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา  แผนพัฒนา 
สามป0 และแผนดําเนินงาน  สําหรับแผนดําเนินงานนั้น  มีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลประจําป0งบประมาณนั้น                 
แผนดําเนินงานเป;นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในป0งบประมาณนั้น 
ทําให�แนวทางในการดําเนินงานในป0งบประมาณนั้นของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึนมี
การประสาน และ บูรณาการการทํางานกับหน�วยงานและการจําแนกรายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทําให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป0มีความสะดวกมากข้ึนอีกด�วย 
 

ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข�อ 26) ได�กําหนดให�เทศบาลจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 
  1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค:กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
  2.คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหาร
ท�องถ่ิน ประกาศเป;นแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ ให�ปDดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบห�าวันนับ
แต0วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต�องป5ดประกาศไว�อย0างน�อยสาม          
สิบวัน 
 
 
 
 
 
 



จากข้ันตอนการดําเนินการจดัทําแผนการดําเนินงานข�างต�นสามารถเขียนเป7นแผนภูมิได�  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

จัดทาํร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ!น 

ผู้บริหารท้องถิ!นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น (เทศบาล) 

หน่วยงานอื�น 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ

จดัทาํแผนพฒันาเทศบาล 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ

จดัทาํแผนพฒันาเทศบาล 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ

จดัทาํแผนพฒันาเทศบาล 

คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 

ผูบ้ริหารทอ้งถิ�น 



ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
  แผนการดําเนินงานให�จัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของป0งบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีต้ังงบประมาณดําเนินการ หรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการจากหน�วยงานราชการ
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ หน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค:กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในป0งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงานเป;นอํานาจของ
ผู�บริหารท�องถ่ิน 
 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
  แผนการดําเนินงานเป;นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารงานของผู�บริหาร
ท�องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให�เป;นไปอย�างเหมาะสมและประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป;นเครื่องมือใน
การติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล  โดยแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

1.    เป;นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป;นแผนการดําเนินการ               
(Action Plan)  

2. จัดทําหลังจากท่ีได�มีการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป0แล�ว 
3. แสดงถึงเปYาหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน 

และแสดงถึงการดําเนินงานจริง 
4. เป;นการรวบรวมข�อมูลจากทุกหน�วยงานท่ีจะเข�ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองค:กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี     1    การเก็บรวบรวมข�อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมข�อมูลโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีเทศบาล ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลแห�งนั้นเอง 
และโครงการ/กิจกรรม ท่ีหน�วยงานอ่ืนจะเข�ามาดําเนินการในพ้ืนท่ี  โดยข�อมูลดังกล�าวอาจตรวจสอบได�
จากหน�วยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือก่ิงอําเภอ            
แบบบูรณาการ 
 
ข้ันตอนท่ี    2    การจัดทําร�างแผนดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดทําร�างแผนดําเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู�ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร:และแนวทางการพัฒนาของท�องถ่ินกําหนดไว�ในแผน
ยุทธศาสตร:การพัฒนาของเทศบาล โดยมีเค�าโครงแผนดําเนินงาน  2  ส�วน  คือ 
  ส�วนท่ี  1    บทนํา 
  ส�วนท่ี  2    บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
ข้ันตอนท่ี    3   การประกาศแผนดําเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนําร�างแผนดําเนินงานเสนอผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือประกาศใช�
แผนดําเนินงาน พร�อมให�เทศบาลจัดทําประกาศของเทศบาล เรื่อง แผนดําเนินงานประจําป0 2558           
เพ่ือปDดประกาศโดยเปDดเผยให�สาธารณชนได�ทราบและสามารถตรวจสอบได� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
บัญชีโครงการพฒันา 

 
 
  เพ่ือให�ทราบถึงโครงการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลกระจับใน
ป0งบประมาณพ.ศ.2558 ซ่ึงจะนําไปใช� เป;น เครื่ อง มือในการบริหารงาน ประสานงานและ                      
การติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ เพ่ือให�สอดคล�องตามยุทธศาสตร:และแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ในแต�ละด�าน โดยกําหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในป0งบประมาณ พ.ศ.2558  ซ่ึงจะทําให�แนวทางในการดําเนินงานมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน:การพัฒนา 
1. วิสัยทัศน:การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 

         “ ผู�นําเกษตรปลอดภัย มุ�งให�เป;นเมืองน�าอยู� และใช�ทุนทางปAญญาสร�างรายได� ” 
2. วิสัยทัศน:อําเภอบ�านโป]ง 

         “ เกษตรกรรมพัฒนา  อุตสาหกรรมล้ําหน�า  พัฒนาภูมิปAญญาท�องถ่ิน”   
3. วิสัยทัศน:เทศบาลตําบลกระจับ 

          “เมืองปลอดมลพิษ  บริการมีมาตรฐาน  สร�างสรรค:สังคมเป;นธรรม ” 

ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 
  1.  ปรับปรุงและพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านสาธารณูปโภค  ด�านแหล�งน้ําให�ได�มาตรฐาน 

     และเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน 
2. ส�งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  พัฒนาอาชีพด�าน

อุตสาหกรรม  ด�านเกษตรกรรม  ภูมิปAญญาท�องถ่ิน   
3. ส�งเสริมสถาบันการศึกษาให�ได�มาตรฐาน  มีคุณภาพ 
4. ส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เป;นระบบ 
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 
7. สร�างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สิน 

จุดมุ0งหมายเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 
      1.   การคมนาคม มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกหมู�บ�าน  
      2.   ประชาชนความเข�มแข็งในการประกอบอาชีพ  ด�านอุตสาหกรรม  ด�านเกษตรกรรม  ภูมิปAญญา   

      ท�องถ่ิน สร�างงาน และมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
      3.   มีสถาบันการศึกษาท่ีผ�านเกณฑ:มาตรฐาน  เป;นท่ียอมรับของสังคม 
      4.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
      5.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป;นระบบ 

6.  การบริหารจัดการเทศบาลและการเมืองเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพย:สิน  

ยุทธศาสตร:การพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 
1.  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
2.  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 

 



 
 
 

 


