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ค ำน ำ 

  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์   ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับรายไดของเทศบาลที่จัดเก็บไดในแต่ละช่วงเวลา และ สามารถเบิกจ่ายไดตาม
เป้าหมายในแต่ละไตรมาส  อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมไมไปรวมอยูในชวง
เวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะชวงปลายปงบประมาณ  ซึ่งจะท าใหมีปัญหาการเบิกจายไมทันในปงบประมาณ 
และอาจสงผลกระทบตอการพัฒนาของเทศบาล  และปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น  
แผนการด าเนินงาน   จึงเปนการวางแผนเพ่ือก าหนดชวงเวลาในการด าเนินการปฏิบัติงาน   โดยมีการจ าแนก
รายละเอียดของโครงการต่างๆไว้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลด้วย 

จึงหวังอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ พ.ศ. ๒๕60 นี้ จะเป็น
แนวทางในการด าเนินการพัฒนาท องถิ่น ให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาสอดคล้องกับงบประมาณ         
ตลอดจนสนองตอบตอความปัญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง  

 

                                                      เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

                                                                                   ตุลาคม  2559 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

๑.๑ บทน า 

  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕48 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59  ซึ่งแผนการด าเนินงานนี้จัดท าโดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนของ
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕60  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และมีการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการ
พัฒนาในแผนการด าเนินงานท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  
ดังนี้ 
  ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
  ๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการ 
  ๓. แสดงถึงโครงการ   รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินการจริง 
  ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ด าเนินการ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
  ๑. เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในเขตพ้ืนที่ 
  ๒. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 
  ๓. เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59   ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 



 

-๒- 

 

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

  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  แผนการด าเนินงาน  ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง 
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิไว้ดังนี้ 
 

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

 
 



-๓- 

 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

1.ท าให้ทราบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2560                      
ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

 2.เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้ งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560 

 3. ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 4. การควบคุมการด าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5.เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและประสานงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

ท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
6.ตลอดจนเป็นเครื่องในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลเมื่อสิ้นปีให้มีความ

สะดวกมากยิ่งขึ้นท าให้สะดวกในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 

   

 



4 

 

 

 

           

            /
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๒.๑ บัญชีสรุปจ านวน
โครงการและงบประมาณ 

แบบ ผด.01 

 

 



 

 

10 

 

 

๒.2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ 

แบบ ผด.02 



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการจัดงานวนัส าคัญของ 1. งานรัฐพธิวีนัเฉลิมพระชนมพรรษา
ทางราชการ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ

2.งานรัฐพธิวีนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 640,000          ต.บา้นสิงห์ ส านกัปลัดเทศบาล

3.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธิต่ีางๆ เช่น
วนัจักรี วนัปยิมหาราชวนัส าคัญของทาง
ราชการต่างๆตามหนังสือส่ังการ

แบบ ผด.02 
บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลบา้นสิงห์

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
       
  ที่

                                         
โครงการ

 รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

                  
งบประมาณ  (บาท)

                
สถานที่

ด าเนินการ

                  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน อุดหนุนโครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน 200,000          โรงเรียน กองการศึกษา
การสอน (โรงเรียนอนุบาลโพธาราม) อนุบาล

โพธาราม

2 โครงการจ้างครูสอนใหค้รบชั้นเรียน อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนใหค้รบ 130,000          โรงเรียน กองการศึกษา
ชั้นเรียนโรงเรียนบางกะโด บางกะโด

3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์พฒันา อุดหนุนโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์พฒันา 35,000            โรงเรียน กองการศึกษา
ความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวยั ความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวยั วดัหนองอ้อ
โรงเรียนวดัหนองอ้อ โรงเรียนวดัหนองอ้อ

4 โครงการพฒันาส่ือ ICT เพื่อการ อุดหนุนโครงการพฒันาส่ือ ICT เพื่อการ 95,000            โรงเรียน กองการศึกษา
เรียนรู้ เรียนรู้ โรงเรียนวดัหนองอ้อ วดัหนองอ้อ

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีอังกะลุง อุดหนุนโครงการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี 9,500              โรงเรียน กองการศึกษา
เพื่อการเรียนการสอนดนตรีและ อังกะลุงเพื่อการเรียนการสอนดนตรีและ ชุมชนวดั
นาฏศิลป์ นาฏศิลปโ์รงเรียนชุมชนวดัก าแพงใต้ ก าแพงใต้

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองActive Board อุดหนุนโครงการจัดซ้ือเคร่ืองActive 118,000          โรงเรียน กองการศึกษา
พร้อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์แบบ Board พร้อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์แบบ ชุมชนวดั
แบบ Short throw เพื่อการเรียน แบบ Short throw เพื่อการเรียน ก าแพงใต้

พ.ศ.2560                  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                                         
โครงการ

  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

                  
งบประมาณ  (บาท)

                
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2559

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

แผนงานการศึกษา
       
  ที่
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.

ม.
ค.
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.
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ค.

เม
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ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

การสอนวทิยาศาสตร์ การสอนวทิยาศาสตร์

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั อุดหนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กนักเรียน 3,500,000       ร.ร.ในเขต กองการศึกษา
สถานศึกษาในเขตเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลบา้นสิงห์ ทต.บา้นสิงห์

8 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหแ้ก่เด็กนักเรียน 1,900,000       ร.ร.ในเขต กองการศึกษา
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลบา้นสิงห์ ทต.บา้นสิงห์

9 โครงการแข่งขันความเปน็เลิศทาง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะวชิาการ 30,000            ทต.บา้นสิงห์ กองการศึกษา
วชิาการระดับภาคกลางและระดับ ระดับต่างๆ
ประเทศ เพื่อพฒันาทกัษะทางวชิาการนักเรียน

และครูในสังกัดเทศบาล

10 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผน ประกวดการจัดท าแผนพฒันาการศึกษา 10,000            ทต.บา้นสิงห์ กองการศึกษา
พฒันาการศึกษาดีเด่นระดับ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

11 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ 20,000            ศพด. กองการศึกษา
เด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ดูแลของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในสังกัด

ทต.บา้นสิงห์

                  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560       
  ที่

                                         
โครงการ

แบบ ผด.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
แผนงานการศึกษา

  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

                  
งบประมาณ  (บาท)

                
สถานที่

ด าเนินการ
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12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1)ค่าอาหารกลางวนัและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,155,000       ศพด. กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ตามความจ าเปน็ส าหรับเด็กนักเรียน ในสังกัด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ทต.บา้นสิงห์
(700,000 บาท)
2)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดท าแผน
พฒันาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา
(50,000 บาท)
3)ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั)
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ในสังกัดเทศบาล
ต าบลบา้นสิงห)์(315,000 บาท)
4)ค่าวสัดุการศึกษาเพื่อจ่ายเปน็ค่าจัด
การเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลบา้นสิงห์
(90,000 บาท)

                  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
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โครงการ

                  
งบประมาณ  (บาท)

                
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานการศึกษา
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13 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้า 84,000            ศพด. กองการศึกษา
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาดพื้นที่ 33.60 ตารางเมตร บา้นบางกะโด
บา้นบางกะโด หมู่ที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตพื้น ขนาดพื้นที่รวม หมู่ที่ 1

 ไม่น้อยกวา่ 53.00  ตารางเมตรและ
ต่อกันสาดด้านข้างอาคาร 
ขนาดกวา้ง 2.35 เมตร
ยาว 8.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
18.80 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ
ที่เทศบาลก าหนด พร้อมติดต้ังปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 ปา้ย

14 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ค.ส.ล.           955,000 ศพด. กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นบางกะโด ขนาด กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 12.00 บา้นบางกะโด
 หมู่ที่ 1 หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกวา่ 72.00 หมู่ที่ 1

ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง เคร่ือง
ปรับอากาศขนาด18,000บทียีู(BTU)
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลก าหนด

พร้อมติดต้ังปา้ย ประชาสัมพนัธ์

จ านวน 1 ปา้ย

       8,241,500

แบบ ผด.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
แผนงานการศึกษา
       
  ที่

                                         
โครงการ

  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

                  
งบประมาณ  (บาท)

                
สถานที่

ด าเนินการ

                  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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1 โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทยีน ใหค้วามรู้ขั้นตอน,กระบวนการ,พธิกีาร 28,000            ทต.บา้นสิงห์ กองการศึกษา
พรรษา แหเ่ทยีนเข้าพรรษา

ถวายเทยีนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน 
วดัในเขตเทศบาลฯ

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พธิบีวงสรวงบรรพชนลาวเวยีง 260,000          ทต.บา้นสิงห์ กองการศึกษา
ลาวเวยีงราชบรีุ รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ

แหด่อกไม้ฉลองสงกรานต์ลาวเวยีง

3 โครงการจัดงานประเพณี ประกวดกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ 447,000          ทต.บา้นสิงห์ กองการศึกษา
ลอยกระทง ร่วมกล่าวค าถวายกระทงเพื่อลอยประทปี

4 โครงการจัดงานฉลองวนัเด็ก จัดกิจกรรมปลูกสร้างจิตส านึกที่ดีใหแ้ก่ 400,000          ทต.บา้นสิงห์ กองการศึกษา
แหง่ชาติ เด็กและเยาวชน

ใหเ้ด็กและเยาวชนได้แสดงออกในส่ิงที่
ดีงาม

 

แบบ ผด.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
       
  ที่

                                         
โครงการ

  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

                  
งบประมาณ  (บาท)

                
สถานที่

ด าเนินการ

                  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560












