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ค ำน ำ 

  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์   ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับรายไดของ
เทศบาลที่จัดเก็บไดในแต่ละช่วงเวลา และ สามารถเบิกจ่ายไดตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาสเพ่ือให้การ
ด าเนินการตางๆ มีประสิทธิภาพ ไมไปรวมอยูในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะชวงปลายปงบประมาณ ซึ่งจะ
ท าใหการเบิกจายไมทันในปงบประมาณ และ สงผลกระทบตอการพัฒนาของเทศบาล และปญหาความ            
เดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น  แผนการด าเนินงาน จึงเปนการก าหนดชวงเวลาในการด าเนินการ
ปฏิบัติงานโดยใชการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ  ที่มีอยูอยางจ ากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยจ าแนก
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ก าหนดไว้                
เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่
ด าเนินการ  หน่วยงานด าเนินการ  ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินการจริงซึ่งมี
งบประมาณรองรับไว้แล้ว  ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลด้วย 

จึงหวังอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ พ.ศ. ๒๕๕9  จะเป็นคูมือใน
การพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนและความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน  ตลอดจนสนองตอบ     
ตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 

 

                                                      เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

                                                                                   ธันวาคม  2559 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

๑.๑ บทน า 

  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕48   ซึ่งแผนการด าเนินงานนี้จัดท าโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และมีการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนการ
ด าเนินงานท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี  ความสะดวกมากขึ้น 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
ยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางใน
การจัดท า  ดังนี้ 

  ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
  ๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการ 
  ๓. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การด าเนินการจริง 
  ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ด าเนินการ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมเพ่ิมเติมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ 
  ๒. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 
  ๓. เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 



 

-๒- 

 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมผลงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ปิด
ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น 

  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิไว้ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสนับสนุน                   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน               องค์กรปกครองส่วน
จัดท าการแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                 ท้องถิ่น 
                                                                                                                                                     
คณะกรรมการสนับสนุน                           รวบรวมโครงการ/กิจกรรม                      หน่วยงานอื่น 
การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุน                             เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
การพัฒนาท้องถิ่น 
                          
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 
                       เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น                                       ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
      

 



 

-๓- 

 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

1. ท าให้ทราบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2559                      
ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

 2.เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559 

 3. ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

 4. การควบคุมการด าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5.เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและประสานงาน  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

ท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
6.ตลอดจนเป็นเครื่องในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลเมื่อสิ้นปีให้มีความ

สะดวกมากยิ่งข้ึนท าให้สะดวกในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 

   

 



 

 

 

           

            /

        
   

 

 

 



 
 

 

 

๒.๑ บัญชีสรุปจ านวน
โครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน 

 



 

 

 

 

๒.2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน 

 



2.1 สรปุงบหน้าแผนด าเนินการ

จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงานด าเนินการ
ได้ด าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

 1. การพัฒนาดา้นการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ตรอก 6 8.11 5,094,000          23.53                กองช่าง
ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า
     1.2 พัฒนาการจราจรและการจัดการขนส่ง - - - -
     1.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 1 1.35 100,000             0.46                  กองช่าง
     1.4 ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า เพือ่ - - - -
การอุปโภค-บริโภค
     1.5 พัฒนาระบบส่ือสารโทรคมนาคม - - - -

รวม 7 9.46 5,194,000          24.00                
 

ส่วนที ่ 2
บญัชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการกิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงานด าเนินการ
ได้ด าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

 2. การพัฒนาดา้นระบบการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     2.1 พัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนัก  1 1.35 110,000             0.51                  กองสาธารณสุขฯ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ 2 2.70 55,000               0.25                  กองสาธารณสุขฯ
     2.3 การพัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนัก - - - -
ในการมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ
     2.4 การพัฒนาจัดระบบป้องกันน้ าท่วม - - - -
     2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - - - -
และส่ิงแวดล้อม
      2.6 การพัฒนาการด าเนินการเพือ่ให้มีข้อบัญญัติ - - - -
ทีเ่กี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

รวม 3 4.05 165,000             0.76                  
  3. การพัฒนาดา้นบริหารและจัดบริการดา้น
สาธารณสุข
     3.1 ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข 6 8.11 995,000             4.60                  กองสาธารณสุข
มูลฐาน
     3.2 การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษา 1 1.35 950,000             4.39                  กองสาธารณสุข
สุขภาพอนามัย

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงานด าเนินการ
ได้ด าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

  3. การพัฒนาดา้นบริหารและจัดบริการดา้น
สาธารณสุข
     3.3 ส่งเสริมการรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญา - - - -
ท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทย

รวม 7 9.46 1,945,000          8.99                  
  4. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
     4.1 ส่งเสริมระบบการศึกษา 4 5.41 6,950,000          32.11                กองการศึกษา
     4.2 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 5 6.76 2,310,000          10.67                ส านักปลัดเทศบาล,
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา
และวัฒนธรรมอันดี
     4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3 4.05 150,000             0.69                  กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล

รวม 12 16.22 9,410,000          43.47                
  5. การพัฒนาดา้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ระบบเศรษฐกิจชมุชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     5.1 สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิม่รายได้ 2 2.70 780,000             3.60                  ส านักปลัดเทศบาล
ให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงานด าเนินการ
ได้ด าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

  5. การพัฒนาดา้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ระบบเศรษฐกิจชมุชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     5.2 พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและเกษตร 2 2.70 135,000             0.62                  กองสาธารณสุขฯ
อุตสาหกรรม สินค้า OTOP ฯลฯ
     5.3  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและ - - -
เกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัยจาก
สารพิษ
     5.4 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่ว 2 2.70 27,500               0.13                  กองการศึกษา
     5.5  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและการ - - - -
ด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
     5.6 พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง - - - -
และการแข่งขันเพือ่เตรียมความพร้อมเพือ่รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

รวม 6 8.11 942,500             4.35                  
  6. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตศักยภาพคนและ
ความเขม้แขง็ของชมุชน
     6.1 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 2.70 152,000             0.70                  ส านักปลัดเทศบาล
     6.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5 6.76 285,000             1.32                  ส านักปลัดเทศบาล
     6.3 ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 3 4.05 450,000             2.08                  กองการศึกษา
     6.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและ 1 1.35 195,000             0.90                  ส านักปลัดเทศบาล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม 11 14.86 1,082,000          5.00                  

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงานด าเนินการ
ได้ด าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

  7. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
     7.1 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2 2.7 15,000               0.07                  ส านักปลัดเทศบาล
     7.2 พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1 1.35 300,000             1.39                  ส านักปลัดเทศบาล
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาลต าบล
     7.3 พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 3 4.06 63,000               0.29                  ส านักปลัดเทศบาล,

กองการศึกษา
     7.4 พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 1 1.35 45,000               0.21                  ส านักปลัดเทศบาล,
และเอกสารต่าง ๆ
     7.5 พัฒนาปรับปรุงการพัฒนารายได้ของ 6 8.11 430,000             1.99                  กองคลัง
เทศบาลต าบล
    7.6 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ 15 20.27 2,053,600          9.49                  ทุกกอง
 เคร่ืองใช้ทีเ่หมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รวม 28 37.84 2,906,600          13.43                
รวมทัง้ส้ิน 74 100.00 21,645,100        100.00              

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
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