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เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
กองวิชาการและแผนงาน 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



คํานํา 
     
 

       เอกสารแผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) เปน
เอกสารแผนท่ีจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค ขั้นตอน กรอบเวลาการดําเนินงานและ
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน   รวมท้ังรายละเอียดโครงการกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ี
แนนอนท่ีแสดงถึงการดําเนินงานจริง โดยแตละโครงการจะอยูภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและ       
กลยุทธการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนครท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ      
พ.ศ. 2561  เพื่อมุงสูการบรรลุเปาหมาย  วิสัยทัศน  การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 
จึงหวังเปนอยางย่ิงวา  เอกสารแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ฉบับท่ี 3) จะเปนคูมือในการปฏิบัติงานของผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ
นําแผนไปปฏิบัติ  รวมท้ังเปนคูมือในการควบคุมและตรวจสอบติดตามการปฎิบัติงานของผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือนําผลท่ีไดรับไปปรับปรุงการดําเนินงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

       งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
        ฝายแผนงานและงบประมาณ 
           กองวิชาการและแผนงาน 
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สวนท่ี 1 บทนํา           

1.1 บทนํา                  1 
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ.2561 (ฉบับท่ี 3)           1 
1.3 ลักษณะของแผนการดําเนินงาน      1 
1.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน     2 
1.5 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน      2 

สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม                           3 – 4 
 

สวนท่ี 2 บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
      (ฉบับท่ี 2) 

    3: ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน  เพ่ือความม่ันคง  
        และเปนธรรมในสังคม 
 3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป   5 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

สวนที่ 1 
บทนํา 
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  สวนท่ี  1 
บทนํา 

 

1.1 บทนํา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  3) พ.ศ.  2559  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป และแผนการดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกัน
ระหวางแผนพัฒนาทุกแผนและงบประมาณรายจายประจําป เทศบาลเมืองเขลางคนครไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพัฒนาสี่ปไวสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ท้ังในดานเนื้อหา สาระ ข้ันตอน
และระยะเวลาดําเนินการ   

ในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3)  เทศบาลเมืองเขลางคนคร
ไดนําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณดําเนินการในเขตเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มาบรรจุไวในแผนการดําเนินงาน เพ่ือถายทอด
แนวความคิดเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  และแสดงใหเห็นการดําเนินการพัฒนา
เทศบาลเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไว 

 

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี  3) 
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/

โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2561  แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ทําใหแนวทางดําเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ
การทํางานรวมกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงาน      
ทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกยิ่งข้ึน 
 

1.3   ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการ
ประเมินผล  ดังนั้น  แผนการดําเนินงานจึงมีลักษณะดังนี้ 

1.   เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเปนแผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
2.   จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3.   แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึงการ 
      ดําเนินงานจริง 
4.   เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน 
 
 
 



 ๒ 

1.4  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ี   ท้ังโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงาน
อ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี 

 
ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรการ
พัฒนา โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนท่ี  1  บทนํา 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศแผนการดําเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครนํารางแผนการดําเนินงานท่ีผาน

การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแลว  เสนอผูบริหารเทศบาลเพ่ือประกาศใช   และปดประกาศโดย
เปดเผยใหประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได  
 

1.5 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน  
  1.   แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ิน

เปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดกําหนดไว  
  2.   แสดงถึงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561  
  3.   เปนเครื่องมือในการบริหารงานตามโครงการตางๆ 
  4.   เปนเครื่องมือในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆท้ังสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
  5.   เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของเทศบาล  
 

…………………………………… 
 



 
 

 

 

    สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 

 

 



แบบ ผด. 01      

3

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

          จํานวน          
  งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง                       -    -                             -                     -   

รวม                       -                        -                               -                     -   

2. ยุทธศาสตรพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน

รวม                       -                        -                               -                     -   

3: ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหาร
จัดการองคกรและชุมชน  เพื่อความมั่นคง และเปน
ธรรมในสังคม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 1                      100.00                1,600,000               100.00             สํานักปลัดเทศบาล

                     1                100.00              1,600,000             100.00

รวม                      1                100.00              1,600,000             100.00

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 3) 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร



แบบ ผด. 01      

4

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

          จํานวน          
  งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

 4 : ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความ
เขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสทธิภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร

    -     -      -     - 

รวม                       -                        -                               -                     -   
5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ
ความเขมแข็งของชุมชน

                      -                        -                               -                     -   

รวม                       -                        -                               -                     -   

6 : ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

รวม                       -                        -                               -                     -   

รวมทั้งสิ้น                      1                100.00              1,600,000             100.00



 

แบบ ผด.02  
            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

 
 
   ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 7 การบริหารกจิการบานเมืองท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 5 การบริหารและพัฒนาองคกร 

 3. ยุทธศาสตรท่ี  3 ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน  เพ่ือความมั่นคง  และเปนธรรมในสังคม 
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
สถานท่ีดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561 
2561 
(บาท) ต.

ค.
 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 โครงการจางท่ีปรึกษา

ออกแบบกอสรางอาคาร
ประกอบตางๆและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในบริเวณท่ีดิน
สําหรับใชกอสราง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค
นคร 
 
 
 
 

- จางบุคคล ภายนอกผูมีอาชีพดานการออกแบบ
กอสรางและออกแบบปรับภูมิ ทัศน  ทําการ
ออกแบบและประมาณการราคาในการกอสราง
อาคารประกอบตางๆ และปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในบริเวณท่ีดินสําหรับใชกอสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
ภายในวงเงินไมต่าํกวา 40,000,000 บาท 
ประกอบดวยรายการตางๆ ดังน้ี 
1. สนามฟุตบอลหญาเทียมจํานวน 1 สนาม 
2. สนามฟุตซอล จํานวน 1 สนาม 
3.  อาคาร กีฬา ก้ันระหว า ง  2  สนาม ใช
ประโยชนรวมกัน จํานวน 1 หลัง 

1,600,000   เทศบาลเมือง 
เขลางคนคร 

สํานักปลดั  
เทศบาล 
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แบบ ผด.02  
            

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
สถานท่ีดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561 
2561 
(บาท) ต.

ค.
 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  4. โรงอาหาร (ใกลอาคารพัสดุกองคลัง) จํานวน 
1 หลัง 
5. สวนสาธารณะ/ลานกิจกรรม/  ลูว่ิง/สวน
สุขภาพ (บริเวณสระนํ้า) 
6. อาคารกองสาธารณสุข    ขนาด 3 ช้ัน 
จํานวน 1 หลัง 
7. อาคารผูสูงวัย (เพ่ิมเติมจากเดมิ) จํานวน 
 1 หลัง 
8. หลังคาเช่ือมระหวาง  ศูนยเด็กเล็ก,ศูนยสูงวัย 
และอาคารสาธารณสุข รวม 3 จุด 
9. รั้วแบบสวยงามดานหนาอาคารสํานักงานกับ
หลังบานประชาชน 
10. ปายบอกช่ืออาคาร ประกอบตางๆ ท่ี
ออกแบบกอสราง 
11. สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงเขลางคนคร
สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี   
3  ลําดับท่ี 1 หนา 3  และไดรับอนุมัติตามมต ิ
ท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร สมยั
ประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561 
วันท่ี 30 เมษายน 2561  ตามใบโอนเงินครั้งท่ี 
11/2561  ลงวันท่ี  2  พฤษภาคม 2561 
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