
 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี   2561 
ของ 

 

 

 

 

 

 

 



องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมืองจนัทบรีุ     จงัหวดัจนัทบรีุ 

ค าน า 

  ภายใตน้โยบายการกระจายอ านาจ ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหลายประการ  

โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่กเ็ป็นภารกจิหนึ่งทีม่คีวามส าคญัมากทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวั 

จะตอ้งด าเนินการจดัท าแผน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการจดัท าและประสานแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2546  

ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  จดัท าแผนยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาสามปีและแผนการด าเนินงาน  

มจีดุมุง่หมายเพื่อแสดงถงึรายละเอยีด แผนงาน/โครงการ 

และกจิกรรมทีด่ าเนินการจรงิทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวั  ประจ าปีงบประมาณ 

2561 ท าใหแ้นวทางในการบรหิารจดัการ การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวัมคีวามชดัเจนในการด าเนินงาน ลดปัญหาความยุง่ยาก ซบัซอ้น 

และท าใหเ้กดิความสะดวกในการตดิตามและประเมนิผลต่อไป 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวั หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า 

แผนการด าเนินงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานเพื่อสนองตอบต่อปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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ส่วนท่ี  1  บทน า 

1.1 บทน า 

  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  

ซึง่เป็นรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

โดยก าหนดกรอบความเป็นอสิระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบรหิาร  การบรหิารงานบุคคล  

การเงนิและการคลงั  และมอี านาจหน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ  

นอกจากนี้พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พ.ศ.

2542  ไดบ้ญัญตัใิหม้อีงคก์รรบัผดิชอบในการจดัท าแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่การปกครองส่วนทอ้งถิน่  

พระราชบญัญตับิรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  

ซึง่จดุหมายดงักล่าวจดัท าขึน้เพื่อใหก้ระจายอ านาจเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึมอี านาจกวา้งขวางขึน้  



ซึง่มใิช่มหีน้าทีบ่รกิารสาธารณะพืน้ฐานแก่ประชาชนในทอ้งถิน่เท่านัน้  แต่รวมไปถงึการพฒันาคุณภาพชวีติ  

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทอ้งถิน่  

และเป็นองคก์รทีเ่ปิดใหป้ระชาคมทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในการบรหิารและตรวจสอบการปฏบิตังิานขององคก์าร

บรหิารส่วนต าบลมาก 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวั 

ไดจ้ดัท าแผนพฒันาสีปี่ซึง่เป็นแผนทีก่ าหนดยุทธศาสตรแ์นวทางการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง

บวั โดยแสดงถงึวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  และจดุมุง่หมายในการพฒันาในช่วง 4 ปี (2561 – 2564) 

และเชื่อมโยงกบัการวางแผนเพื่อจดัท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมลีกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีด 

แผนงาน โครงการพฒันาทีจ่ดัขึน้ส าหรบังบประมาณแต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะเวลา  4  ปี 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าและประสานแผนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2548 

แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 พ.ศ.2559  ประกอบหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 0600 

ลงวนัที ่ 10  ตุลาคม  2559 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวั  

โดยคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวั 

และคณะกรรมการพฒันาต าบลหนองบวั  จงึไดจ้ดัท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561  

ตามรปูแบบทีก่ าหนดตามหนงัสอืดงักล่าว  โยปรบัเปลีย่นจาก “แนวทางการพฒันา” เป็น “แผนงาน” 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบแผนพฒันาสีปี่  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 

5797  ลงวนัที ่10 ตุลาคม 2559  

โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อแสดงถงึรายละเอยีดแผนงาน/โครงการพฒันาและกจิกรรมทีด่ าเนินการจรงิทัง้หมดใน

พืน้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวัขึน้และเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ 

ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหด้ าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

มคีวามชดัเจนในการปฏบิตัมิากขึน้และมกีารประสานและบรูณาการการท างานเกีย่วกบัหน่วยงานอื่นๆ 

รวมทัง้การจ าแนกรายละเอยีดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

เพื่อใหก้ารตดิตามและประมวลผลเมือ่สิน้ปีมคีวามสะดวกมากขึน้ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบวั  

มุง่หวงัว่าแผนการด าเนินงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการ 

การตดิตามและประมวลผลการน าแผนพฒันาไปปฏบิตัใิชเ้ป็นอย่างด ี
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1.2 วตัถปุระสงคข์องแผนการด าเนินงาน 

 1. 

แผนการด าเนินงานมจีุดมุง่หมายเพื่อแสดงถงึรายละเอยีดของแผนงาน/โครงการพฒันาและกจิกรรมการพฒั



นาทีด่ าเนินการจรงิทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณนัน้ 

เพื่อใหแ้นวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนัน้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

มคีวามชดัเจนในการปฏบิตัมิากขึน้ ลดความซ ้าซอ้นของโครงการ  

มกีารประสานและบูรณาการท างานกบัหน่วยงานและจ าแนกรายละเอยีดต่างๆของแผนงาน/โครงการ 

ในแผนการด าเนินงาน 

 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการบรหิารงานของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  

เพื่อควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

 3. แผนการด าเนินงาน 

จะก าหนดรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมการพฒันาทีด่ าเนินการในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

โดยโครงการ/กจิกรรมการพฒันา ทีจ่ะบรรจใุนแผนการด าเนินงานจะมทีีม่าจาก 

  3.1 งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(รวมทัง้เงนิอุดหนุนทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อุดหนุนใหห้น่วยงานอื่นด าเนินการ) 

  3.2 โครงการ กจิกรรม 

การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กดิจากการจ่ายขาดเงนิสะสม  

เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิหรอืงบประมาณรายจา่ยอื่นๆ ทีด่ าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

  3.3 

โครงการ/กจิกรรมการพฒันาทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการเองโดยไมใ่ชง้บประมาณ(ถา้ม)ี 

  3.4 โครงการ/กจิกรรมการพฒันาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

หรอืหน่วยงานอื่นๆทีด่ าเนินการในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ส าหรบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ใหร้วบรวมขอ้มลูโครงการ/กจิกรรมการพฒันาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

หรอืหน่วยงานอื่นๆ 

ทีม่ลีกัษณะการด าเนินงานครอบคลุมพืน้ทีห่ลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืเป็นโครงการ/กจิกรรมการ

พฒันาทีม่คีวามคาบเกีย่วต่อเนื่องระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตรวจสอบจากแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดัหรอือาจสอบถามไ

ปยงัหน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ 

  3.5 

โครงการ/กจิกรรมการพฒันาอื่นๆทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พจิารณาเหน็ว่าจะเกดิประโยชน์ในการประส

านการด าเนินงานในพืน้ที ่

1.3 ขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 



  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2548  ขอ้ 4 ไดก้ าหนดใหจ้ดัท าแผนการด าเนินงานตามขอ้ 26 และขอ้ 27 

ว่าการจดัท าแผนการด าเนินงานใหด้ าเนินการตามระเบยีบน้ีโดยมขีัน้ตอนด าเนินการดงันี้ 

  1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่รวบรวมแผนงาน 

โครงการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภมูภิาค  

รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานอื่นๆ ทีด่ าเนินการในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

แลว้จดัท ารา่งแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
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  2. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

แลว้เสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ทัง้นี้ใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีป่ระกาศ 

เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งน้อยสามสบิวนั 

  3. 

แผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าเสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีป่ระกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ งบประมาณจากเงนิสะสม 

หรอืไดร้บัแจง้แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นๆ 

ทีต่อ้งด าเนินการในพืน้ทีอ่งคก์รกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนัน้การขยายเวลาการจดัท าและการแกไ้

ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

 การจดัท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 

 

 ภายหลงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานแลว้หากองคก์รปกครองส่วนท้

องถิน่มกีารจดัตัง้งบประมาณเพิม่เตมิหรอืไดร้บัแจง้แผนงาน/โครงการเพิม่เตมิจากหน่วยงานราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นๆ 

ทีด่ าเนินการในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนัน้  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 

นบัแต่มกีารจดัตัง้งบประมาณเพิม่เตมิหรอืไดร้บัแจง้แผนงาน/โครงการเพิม่เตมิจากหน่วยงานราชการ 

ส่วนกลาง  ส่วนภมูภิาค รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นๆ(โดยใหจ้ดัท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิม่เตมิ 

ฉบบัทื่ 1,2,3,......) 



 

 รา่งแผนการด าเนินงานใหพ้จิารณาจดัหมวดหมูใ่หส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละแผนงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ทีก่ าหนดไวใ้นยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสีปี่ 

โดยมเีคา้โครงการแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คอื 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. ท าใหก้ารด าเนินงานแผนงาน/โครงการพฒันาในปีงบประมาณ 

มคีวามชดัเจนในการปฏบิตัมิากขึน้ 

  2. มคีวามสะดวกในการตดิตามประเมนิผล การน าแผนไปปฏบิตั ิ

มคีวามสะดวกและมปีระสทิธภิาพ 

  3. เพื่อใหก้ารใชจ้า่ยงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  4. ทราบถงึจ านวนงบประมาณทีต่อ้งจ่ายจรงิในแต่ละปี 

  5. 

สามารถบรหิารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

  6. 

สามารถน าแผนการปฏบิตักิารมาวเิคราะหปั์ญหาอนัเกดิจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีง

บประมาณ พ.ศ.2561 ไวอ้ย่างถูกตอ้ง 
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ส่วนท่ี  2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม 

  องคป์ระกอบ ประกอบดว้ยบญัชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 

และบญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ โดยน าเสนอ ดงันี้ 

  2.1 บญัชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 

       แบบ ผด.01 เป็นแบบบญัชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการทีด่ าเนินการ  



คดิเป็นรอ้ยละของโครงการทัง้หมด  จ านวนงบประมาณ คดิเป็นรอ้ยละของงบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงานรบัผดิชอบ 

       การจดัท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะตอ้งลงรายการยุทธศาสตร ์

แผนงาน ใหค้รบถว้นสมบรูณ์  ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ  

การคดิเป็นรอ้ยละของโครงการทัง้หมด  จ านวนงบประมาณ และการคดิเป็นรอ้ยละของงบประมาณทัง้หมด  

และตอ้งระบุหน่วยงานรบัผดิชอบและเมือ่ลงแต่ละยทุธศาสตรแ์ละแผนงานแลว้  จะตอ้งรวมผลทุกครัง้ 

และจะตอ้งรวมผลในภาพรวมทัง้หมดดว้ย 

  การลงยุทธศาสตรแ์ละแผนงานโดยภาพรวมทัง้หมด 

ผลของการคดิเป็นรอ้ยละของโครงการทัง้หมด และการคดิเป็นรอ้ยละของงบประมาณทัง้หมด 

จะตอ้งเป็นรอ้ยละเสมอ (100) 

  2.2 บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

       แบบ ผด.02 เป็นแบบบญัชโีครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ประกอบดว้ย ยทุธศาสตรแ์ต่ละยทุธศาสตรพ์รอ้มแสดงแผนงาน 

โดยมลี าดบัที/่โครงการ/รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากโครงการ/งบประมาณ (บาท) 

/สถานทีด่ าเนินการ / หน่วยงานรบัผดิชอบหลกั/ปีงบประมาณและเดอืน  

โดยเริม่จากเดอืนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิน้สุดเดอืนกนัยายนอกีปีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


