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คำนำ 
 
  การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบล               
เพชรเมืองทอง ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ข้อ 27 แผนการดำเนินงาน           
ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
รายจ่ายเพิ่มเติมจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น            
การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  สำหรับ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
จัดทำขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกรอบของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน      
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 

  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จะตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป และขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน             
ที่ช่วยให้การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณให้มีความชัดในการปฏิบัติมากขึ้น และแผนการดำเนินงาน           
จะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

ดังนั้น เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
เพื ่อใช้เป็นแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที ่จะดำเนินการจริงทั ้งหมดในพื ้นที ่ของ              
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 

 

  

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
   
 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

2.1 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.2 เพื่อเกิดความชัดเจนในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีกำหนดขึ้น 
2.3 เพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ขององค์กรปกครอง           

ส่วนท้องถิ่น 
2.4 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำแผนการดำเน ินงาน                    
โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ

ดำเนินการจริงในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ี โดยข้อมูลดังกล่าวตรวจสอบได้
จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรืออำเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัด

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 บทนำ 
ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้ การ

ประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปิดประกาศ
โดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบท่ัวกัน 

สรุปข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียดดังนี้ 
1. ทำบันทึกข้อความ เร ื ่องการจัดทำแผนการดำเน ินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566                   

เรียน ผู้อำนวยการกอง (ทุกกอง) โดยให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบรายงานฯ และจัดส่งให้งานนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมจัดทำร่าง  
แผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนฯ, คณะกรรมการพัฒนาฯ, คณะผู้บริหารตามลำดับ 

2. ทำหนังสือขอเชิญประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบล              
เพชรเมืองทอง ทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง และจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ตามร่างแผนการดำเนินงานฯ 

3. ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสรุปรายละเอียด 
ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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4. ทำบันทึกข้อความ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 (จาก
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล             
เพชรเมืองทอง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้ดำเนินการ
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงขอเสนอร่างแผนการดำเนินงาน             
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. ทำหนังสือขอเชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ระเบียบการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง และจัดประชุมเพื ่อพ ิจารณาโครงการ/กิจกรรม                     
ตามร่างแผนการดำเนินงาน 

6. ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เพื่อสรุปรายละเอียด             
ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. ทำบันทึกข้อความ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จาก
คณะกรรมการพ ัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเม ืองทอง ) เร ียน นายกเทศมนตร ีตำบลเพชรเม ืองทอง                   
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566               
มาพร้อมนี้ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

8. ทำบ ันท ึกข ้อความ ประกาศใช ้แผนการดำเน ินงาน ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566                   
เร ียน นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง                     
ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำร่าง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

9. ทำประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

10. ทำเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก) 

11. ทำบันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2566 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง โดยดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตามลำดับ 
และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

12. ทำหนังสือส่ง เรื ่อง ขอส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่งประกาศ
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้นายอำเภอแสวงหา) 
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
4.1 เป็นแผนงานที ่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน               

จึงทำให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างคล่องตัว 
4.2 เป็นแผนงานที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน

และแสดงถึงการดำเนินงานจริง 
4.3 ทำให้ติดตามและประเมินผลโครงการมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
4.4 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4.5 ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั ้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงาน จึงสามารถ

นำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.6 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของ

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

4.7 ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ            
ส่วนท้องถิ ่นสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการทำให้เก ิดการทำงานร่วมกัน อย ่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 

*********************************** 
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ส่วนที่  ๒ 
 

 
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผด. 01

ยทุธศาสตร์
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพืน้ฐาน

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 38 100.00 3,297,800.00 100.00 กองช่าง

รวม 38 100.00 3,297,800.00 100.00
2. ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความ
เขม้แขง็ของชุมชน

   2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 12.50 210,000.00 1.31 ส านักปลัด

   2.2 แผนงานการศึกษา 13 40.63 3,201,514.00 19.97 กองการศึกษาฯ

   2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 9.38 400,000.00 2.49 กองการศึกษาฯ

   2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 12.50 170,000.00 1.06 ส านักปลัด

   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 15.63 118,000.00 0.74 ส านักปลัด

   2.6 แผนงานงบกลาง 3 9.38 11,934,000.00 74.43 ส านักปลัด
รวม 32 100.00 16,033,514.00 100.00

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอา่งทอง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าที่ 7 



ผด. 01

ยทุธศาสตร์
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยงานทีด่ าเนินการ

3. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาส่งเสริมประเพณีและรัฐพธิีทีส่ าคัญ

   3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 75.00 380,000.00 76.77 กองการศึกษา

   3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 25.00 115,000.00 23.23 ส านักปลัด
รวม 8 100.00 495,000.00 100.00

4. ยทุธศาสร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ

   4.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 50.00 30,000.00 50.00 ส านักปลัด

   4.2 แผนงานการเกษตร 1 50.00 30,000.00 50.00 ส านักปลัด
รวม 2 100.00 60,000.00 100.00

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม

   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 100.00 55,000.00 100.00 ส านักปลัด
รวม 2 100.00 55,000.00 100.00

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข

   6.1 แผนงานสาธารณสุข 7 100.00 440,000.00 100.00 ส านักปลัด
รวม 7 100.00 440,000.00 100.00

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารเทศบาล และบริหาร
กจิการบ้านเมืองทีดี่

   7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 100.00 180,000.00 100.00 ส านักปลัด

รวม 4 100.00 180,000.00 100.00
รวมทัง้สิ้น 93 100.00 20,561,314.00 100.00

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าที่ 8 
































































