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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลหนองลำน 

************************** 
ส่วนที่ 1 

 

1.1 บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงเป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้ ทราบถึง
โครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริง                

ในปีงบประมาณนั้น  ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ให้มีความสะดวกและ

ชัดเจนในการด าเนินการต่างๆ  
3. เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการ

พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ิมเติมต่อไป 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) ข้อ 26,27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโดยขั้นตอน  ดังนี้  

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงาน 

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ

ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 
3. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรมหรือมี

โครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 

5. เป็นการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก          

มากขึ้น 
              *************************************************** 
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ส่วนที่   2 

********************** 

  เ พ่ือให้ทราบถึง โครงการพัฒนาที่ จะเกิดขึ้น ใน พ้ืนที่ ของเทศบาลต าบลหนองลาน                     
ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะน าไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามประเมินผล
การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองลาน  เพ่ือให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้าน  
โดยก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ ด าเนินการจริงทั้งหมดใน ปี 2565                
ซึ่งจะท าให้แนวทางในการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ซึ่งจะประกอบด้วย 
  - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  - บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ 

 
 

 



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตของประชาชน
1.แผนงานสาธารณสุข

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนนุใหแ้ก่คณะกรรม 160,000 ต าบล สาธารณสุข
การหมูบ่า้น ส าหรับการด าเนนิงานตามแนว หนองลาน
ทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

2 โครงการปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและระงับ 100,000 ต าบล สาธารณสุข
โรคอุบติัใหม่ โรคอุบติัซ  า โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่ หรือโรคอุบติัซ  า หนองลาน

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

3 โครงการรณรงค์การปอ้งกันควบคุม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกัน 70,000 ต าบล สาธารณสุข
โรคไข้เลือดออก และควบคุมโรคไข้เลือดออก และค่าใช้จ่าย หนองลาน

อื่นๆ ที่จ าเปน็
4 โครงการรณรงค์ควบคุมประชากร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุม 10,000 ต าบล สาธารณสุข

สุนขั-แมว ประชากรสุนขัและแมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หนองลาน
ท่ีจ าเปน็

5 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคทางเดิน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและแก้ไข 5,000 ต าบล สาธารณสุข
หายใจภยัฝุ่นละออง ปญัหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หนองลาน

PM2.5 

7
แบบ ผด. 02

บญัชโีครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลหนองลาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์ที ่3การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตของประชาชน
1.แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 75,000 ต าบล สาธารณสุข
จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน และขึ นทะเบยีนสัตว์ และจ่ายเปน็ค่าส ารวจ หนองลาน
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้ง สุนขัและแมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

7 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 5,000 ต าบล สาธารณสุข
ผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลัก อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร หนองลาน
สุขาภบิาลในเขตพื นท่ีต าบลหนองลาน ตามมาตรฐานหลักสุขาภบิาลในเขตพื นที่

หนองลานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็
8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา 100,000 ต าบล สาธารณสุข

ข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หนองลาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

8

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บญัชโีครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองลาน



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม 10,000 ต าบล งานแผน
ประชาคมท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หนองลาน และนโยบาย
ท่ีจ าเปน็

2 โครงการครอบครัวอบอุ่นไร้ความ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 20,000 ต าบล สวัสดิการ
รุนแรง ครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรง และค่าใช้ หนองลาน

จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 200,000 ต าบล สวัสดิการ
คุณภาพชีวิตนกัเรียนผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ หนองลาน
เทศบาลต าบลหนองลาน

4 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 168,000 ต าบล สวัสดิการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลหนองลาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ หนองลาน
(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
หนองลาน)

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 50,000 ต าบล สวัสดิการ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลหนองลาน หนองลาน
หนองลาน

9
แบบ ผด. 02

บญัชโีครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองลาน

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 30,000 ต าบล สวัสดิการ
ในเด็กและเยาวชน สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน หนองลาน งานปอ้งกัน

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็

3.แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เบี ยยังชีพใหก้ับผู้สูงอายุต าบล 6,450,000 ต าบล สวัสดิการ
หนองลานที่มีอายุ 60 ป ีบริบรูณ์ขึ นไป หนองลาน

2 เบี ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเปน็เบี ยยังชีพใหก้ับคนพิการ ที่มีสิทธิ 1,300,000 ต าบล สวัสดิการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หนองลาน

3 เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เบี ยยังชีพใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ 30,000 ต าบล สวัสดิการ
ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินฉิัย หนองลาน

10

พ.ศ. 2564

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 02
บญัชโีครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลหนองลาน

พ.ศ. 2565

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม










