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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง   ประกาศใชแ้ผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 
*************************** 

  
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด โดยได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
ดังกล่าว จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2563 เรียบร้อย
แล้ว  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือแสดงให้
เห็นรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน โดยให้มีผลตั้งแต่ บัดนี้เป็น
ต้นไป  
      

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   20   ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

                

        (นายวีระพล   คงศรี) 
        ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

        นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
 
 
 

 



ค าน า 
 

 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 และเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ด าเนินการ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาภายใน 1 ปี  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) รวมทั้งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 

 

             เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
                         ตุลาคม  2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
      บทน า 

   “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครอง ประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน   

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเ พ่ือควบคุม 
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม            
การด าเนินงานและการประเมินผลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบล       
หนองหญ้าลาดมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  3. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผน/โครงการ 
  4. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 

  แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และการประเมินผล  ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

  1. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
  2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน     
และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มุ่งหวังที่จะจัดท าแผนการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ   ปัญหาของท้องถิ่นและศักยภาพที่มีอยู่  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง    



ที่อาจเกิดขึ้น  ดังนั้นเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานตามขั้นการจัดท า
แผนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1    การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ ทั้ง
โครงการพัฒนา/กิจกรรมของเทศบาลต าบลเอง และของหน่วยงานอื่น 
 ขั้นตอนที่ 2    การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา             
และแผนพัฒนาสามปี   
 ขั้นตอนที่ 3   การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าลาด 
 ขั้นตอนที่   4   การประกาศแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล       
หนองหญ้าลาด  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี  พ.ศ. 2564  โดยปิดประกาศภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน    

ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1.  ใช้เป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
  2.  แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิบัติ 
  3.  แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  4.  เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
  5.  ท าให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการพัฒนา/
กิจกรรมในปีนั้น 
 

 

 

 

 

 

 


