


ค ำน ำ 
 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และแผนด าเนินงาน  ส าหรับแผนด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลหนองบัว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  มีจดุมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม   
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  แผนด าเนินงานนี้ จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลในอนาคต  
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป 
 
 
 
 
         
                        เทศบาลต าบลหนองบัว 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  1 

บทน ำ 
 
1.1 วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
สามปี   และแผนด าเนินงานส าหรับแผนด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

1.2  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
  1)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาของเทศบาล  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ        
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล  แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
เทศบาลประกาศใช้เป็นแผนด าเนินงาน  ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

1.3 ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
1) ท าให้แนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลฯ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  

ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
   2)  มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอื่น 

3) การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินงาน จะท าให้ 
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากข้ึน 

4) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิน่เพ่ือควบคุมการ 
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
เทศบำลต ำบลหนองบัว  อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

1.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      

1.1  แนวทาง  ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 10 7.69 4,285,000 10.07 กองช่าง 
1.2  แนวทาง  พัฒนาระบบจราจร 1 0.77 30,000 0.07 กองช่าง 
1.3  แนวทาง  ปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้ า ท่อส่งน้ า 1 0.77 200,000 0.47 กองช่าง 
1.4  แนวทาง  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1 0.77 200,000 0.47 กองช่าง 
1.5  แนวทาง  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 7 5.38 4,330,000 10.17 กองช่าง 

รวม 20 15.38 9,045,000 21.25  

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ      

2.1  แนวทาง  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 1 0.77 500,000 1.17 ส านักปลัด 
2.2  แนวทาง  พัฒนาการเกษตรครบวงจร 2 1.54 250,000 0.59  
2.3  แนวทาง  สนับสนุนบูรณาการโครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 
- - -  ส านักปลัด 

รวม 3 2.31 750,000 1.76  



 
 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

 
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคม 

 
 

    
 

3.1  แนวทาง  ควบคุมป้องกันโรคต่างๆ 6 4.62 175,000 0.41 กองช่าง 
3.2  แนวทาง  ส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ด้านสาธารณสุขฯ 5 3.85 471,000 1.10 กองช่าง 
3.3  แนวทาง  ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร 1 0.77 150,000 0.35 กองช่าง 
3.4  แนวทาง  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 4 3.07 431,200 1.01 กองช่าง 
3.5  แนวทาง  ส่งเสริมการศึกษา 5 3.85 1,856,260 4.36 ส านักปลัด 
3.6  แนวทาง  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2 1.54 20,000 0.05 ส านักปลัด 
3.7  แนวทาง  พัฒนาการศึกษา 2 1.54 60,000 0.14 ส านักปลัด 
3.8  แนวทาง  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรง 2 1.54 350,000 0.82 ส านักปลัด 
3.9  แนวทาง  อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญต่างๆ 4 3.07 1,220,000 2.86 ส านักปลัด 
3.10 แนวทาง  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและด้อยโอกาส 4 3.07 498,000 1.17 ส านักปลัด 
3.11  แนวทาง  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 1 0.77 100,000 0.24 ส านักปลัด 

   3.12 แนวทาง  ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมและสร้างความเข้มแข็ง 
                  ของครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1 0.77 50,000 0.12  
 

3.13  แนวทาง  สนับสนุนบูรณาการโครงการ / กิจกรรมร่วมกับ      
                    หน่วยงานอื่น 

1 0.77 20,000 0.05 ส านักปลัด 

รวม 38 29.23 5,401,460 12.68  

 
 



 
 
 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร      
4.1  แนวทาง  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 7 5.38 450,000 1.06 ส านักปลัด 
4.2  แนวทาง  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 1 0.77 20,000 0.05 ส านักปลัด 
4.3  แนวทาง  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน 13 10.00 5,658,620 13.29 สป./ คลัง/ช่าง 
4.4  แนวทาง  ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรของเทศบาล 14 10.77 15,154,880 35.60 สป.,คลัง,ช่าง 
4.5  แนวทาง  พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 3 2.31 750,000 1.76 สป.,คลัง,ช่าง 

4.6  แนวทาง  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 3 2.31 10,000 0.02 กองคลัง 

4.7  แนวทาง  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 7 5.38 3,501,800 8.22 สป.,คลัง,ช่าง 
4.8  แนวทาง  ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติงาน 1 0.77 500,000 1.17 กองช่าง 
4.9  แนวทาง  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและป้องกันฯ 6 4.61 455,000 1.07 ส านักปลัด 

     4.10 แนวทาง   พัฒนาส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจ 1 0.77 20,000 0.05 ส านักปลัด 
     4.11 แนวทาง  สนับสนุนบูรณาการโครงการ / กิจกรรมร่วมกับ      

                     หนว่ยงานอื่น 
- - - -  

รวม 56 43.07 26,520,300 62.29  

 
 
 
 



 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      
5.1  แนวทาง  ดูแลพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 1 0.77 300,000 0.70 กองช่าง 
5.2  แนวทาง  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ  

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประยัดพลังงาน 
1 0.77 50,000 0.12  

กองช่าง 
     5.3 แนวทาง บ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0.77 50,000 0.12 กองช่าง 

 5.4   แนวทาง  ศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0.77 - - กองช่าง 
 5.5  แนวทาง  จัดการขยะ น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ 3 2.31 340,000 0.80 กองช่าง 
 5.6  แนวทาง  การจัดการด้านพลังงานและใช้พลังงานทดแทน 2 1.54 30,000 0.07 ส านักปลัด 

     5.7 แนวทาง  สนับสนุนบรูณาการโครงการ / กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น -  - -  
รวม 9 6.93 770,000 1.81  

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว      
6.1 แนวทาง  พัฒนาเสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุง 
                  แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม 

1 0.77 50,000 0.12 กองช่าง 

6.2  แนวทาง   พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 0.77 - - ส านักปลัด 

6.3  แนวทาง  ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ท่องเที่ยว 1 0.77 30,000 0.07 ส านักปลัด 
6.4  แนวทาง  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 1 0.77 10,000 0.02 ส านักปลัด 

รวม 4 3.08 90,000 0.21  
รวมทั้งสิ้น 130 100 42,576,760 100  

                     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2558       งบเทศบาล    =   38,336,760 
         งบประปา     =     4,240,000  

42,576,760 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




