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สวนที่ 1
บทนำ

1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วาภายใต
แผนยุทธศาสตรพัฒนาหนึ่ง จะมีแนวทางพัฒนาไดมากกวาหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่จะตองนำมาดำเนินการ
เพื่ อใหบ รรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒ นา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค
เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้ น แผนการดำเนิ น งาน เปน แผนที่มีความสัมพัน ธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจำป
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนดำเนินการเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป โดยนำโครงการหรือกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการในปที่จะจัดทำงบประมาณรายจายประจำปไปจัดทำ
งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทำงบประมาณเปนไปดวยความรอบครอบ และผานกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน
แผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม หมายความวา แผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น
1.2 วัตถุประสงคของแผน
1. เพื่อใหทราบถึงการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลกองควาย
2. เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ของเทศบาลตำบลกองควาย ประจำปงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
3. เพื่ อ ให เ กิ ด แนวทางในการดำเนิ น งานในป ง บประมาณ 2563 เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) ของ
เทศบาลตำบลกองควาย มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หน วยงานและการจำแนกรายละเอี ย ดต าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิ บัติการจำทำใหการติด ตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกขึ้น
4. เพื่ อ ให ท ราบถึ งแนวทางและกลไกในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนการ
ดำเนินงาน
5. เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
จากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 และแก ไขเพิ่ มเติ ม (หมวด 5 ขอ 26 , ขอ 27 ) ไดกำหนดใหองค กรปกครองสวนทองถิ่น จัด ทำ
แผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้
ขอ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
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(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เป น แผนการดำเนิ นงาน ทั้ งนี้ให ป ดประกาศแผนการดำเนิน งานภายในสิบ ห าวัน นับแตวัน ที่ ประกาศ เพื่ อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหน วยราชการส วนกลาง ส ว นภู มิภ าค รัฐวิส าหกิจ หรือหน วยงานอื่น ๆ ที่ตองดำเนิ น การในพื้น ที่องคก ร
ปกครองสวนทองถิน่ ในปงบประมาณนั้น
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทำรางแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการดำเนินงาน

เสนอรางฯตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ

ประกาศใช

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่น
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แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนิ น งานเป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม การ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนการดำเนินงาน ( Action Plan )
2. จัดทำหลังจากที่ไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปแลว
3. แสดงถึ ง เป า หมาย รายละเอี ย ดกิ จ กรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ ชั ด เจนและแสดงถึ ง การ
ดำเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการ
จริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเอง
และโครงการ/กิ จ กรรมที่ ห น ว ยงานอื่ น จะเขามาดำเนิ น การในพื้ น ที่ โดยขอมูล ดังกลาวอาจตรวจสอบไดจ าก
หนวยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงาน พัฒนาจังหวัด/อำเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทำรางแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาของทองถิ่นกำหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนปฏิบัติการ 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนำ
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น นำร า งแผนการดำเนิ น งานเสนอผูบ ริห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ ประกาศใช ก าร
ประกาศแผนการดำเนิ นงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำประกาศองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง
แผนการดำเนินงานพัฒนาเทศบาลตำบลกองควายประจำปเพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณะไดทราบและ
สามารถตรวจสอบได
ประโยชนของแผนการดำเนินงาน
1.การจัดทำแผนการดำเนินงานเปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาลตำบล ไดพิจารณาอยางรอบคอบให
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดำเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหเทศบาลตำบล นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใชทรัพยากรการ
บริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด ซึ่งทรัพยากรการบริหารของเทศบาล
ตำบล ประกอบดวย
เงิ น ทั้ งเงิ น งบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และแหล งงบประมาณภายนอก รวมทั้ ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย

8

คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับซึ่งจะมี
ความแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนำศักยภาพ
ของกำลั งคนเหล า นั้ น มาใช รวมทั้ งต องพั ฒ นากำลังคนเพื่อ เพิ่ มประสิท ธิภ าพการทำงานให องค กรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความ
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย
วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใชในการบริหาร
จัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุดโดยมีการพัฒนาวัสดุอปุ กรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนา
ของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ
การบริ ห ารจั ด การ เป น สิ่ งที่ จ ะช ว ยขั บ เคลื่ อ นทรั พ ยากรทั้ งสามประการข า งต น ให เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและนำไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2.แผนการดำเนินงานประจำปทำใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรมวิธีการ
ดำเนินงานในการพัฒนาทองถิ่น และการใชทรัพยากรในการบริหารงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดอยาง
ชัดเจน
3.แผนการดำเนินงานประจำปทำใหผูมีหนาที่กำกับดูแลโครงการ หรือผูที่รับผิดชอบโครงการสามารถ
เขาใจและตรวจสอบโครงการไดงายขึ้น
4.แผนการดำเนิ น งานประจำป ท ำให ผู ติ ด ตามและประเมิ น ผล สามารถติ ด ตามและตรวจสอบ
ความกาวหนาในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำขอมูล
ที่ไดรับไปรายงานใหผูบริหารรับทราบถึงความกาวหนา รวมทั้งปญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานตอไป
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตำบลกองควาย ไดกำหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาตำบลออกเปน 7 ดาน ซึ่งมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนาน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้
๑.๑ พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
๑.๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางทั่วถึง
๑.๓ พัฒนาระบบผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้
๒.๑ พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร
๒.๒ สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใหมีรายไดเพิ่มขึ้น พัฒนาความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ที่เหมาะสมกับพื้นที่
๒.๓ สงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงานใหมีทักษะ มีงานทำ
๒.๔ สงเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
๒.๕ พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว
๒.๖ พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
๒.๗ การแกไขปญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
๒.๘ สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย
๒.๙ สงเสริมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีแนวทางการพัฒนา
ดังตอไปนี้
๓.๑ สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา
๓.๒ สนับสนุนและสงเสริมกิจการดานสาธารณสุข
๓.๓ สงเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬา และนันทนาการแกประชาชน
๓.๔ สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม และจริยธรรม
๓.๕ สนับสนุนใหมีการเฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง
๓.๖ สนับสนุนสงเสริมประชาคมและการมีสวนรวมของประชาชน
๓.๗ การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน
๓.๘ สนับสนุนและสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๑ อนุรักษ ฟนฟู สนับสนุน สงเสริมและบูรณาการดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๒ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสศึกษา คนควา วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนาน
๔.๓ พัฒนาแหลงวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในตำบลกองควาย
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวทางการ
พัฒนาดังตอไปนี้
๕.๑ สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสำนึก ในการอนุรักษ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่ตนน้ำ
๕.๒ สงเสริม สนับสนุน เฝาระวัง และฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๓ ปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติ
๕.๔ สงเสริม สนับสนุน ใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ มีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้
๖.๑ สนับสนุนใหมีการประสานงานการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
บูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น
๖.๒ สนับสนุน สงเสริมงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
๖.๓ พัฒนาสมรรถนะขององคกรใหมีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และดานบุคลากร
๖.๕ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องจักรกลที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานของทองถิ่น
๖.๖ สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององคกรภาคเอกชน องคกรชุมชนและเครือขาย
ภาคประชาชน
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ตนน้ำ มีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี้
๗.๑ สนับสนุนใหใชแผนที่ชุมชนทองถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน
๗.๒ สนับสนุนใหมีการจัดการพื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่อยูอาศัย และถือครองที่ดินที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ปาตนน้ำ
๗.๓ สนับสนุนใหเกิดความรวมมือแบบสหการเพื่อสรางความรวมมือในการจัดการทรัพยากรของ
พื้นที่ลุมน้ำ
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