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ค าน า 

 
      แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่
ของต าบลหนองแวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

      แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม     
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลหนองแวง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนก
รายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดง
ถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ           
การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 
 
 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
                                 กันยายน  2563 
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บทน า 

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้การกระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่ เพียงแต่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่ เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ             
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมากขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเป็นแผน
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2561 - 2565)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณ
ประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณ
แต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี          
พ.ศ. 2563 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวก     
มากขึ้น 

 ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน  และเป็นระบบครอบคลุม งบประมาณประจ าปี 2564  
ทั้งนี้  เพ่ือให้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไข
ปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชนต าบลหนองแวงอย่างแท้จริง   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และตรงตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาของต าบล พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ของต าบล 
“ ต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพเสริม กระจายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  สืบสานประเพณีที่ดีงาม  ” 

พันธกิจ 
1.   พัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.   พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
3.   ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 
4.   พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5.   ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1.   ประชาชนได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
2.   ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้าน 
3.   ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ และมีอาชีพอย่างยั่งยืน 
4.   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ภูมิทัศน์สวยงาม  ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ 
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.   รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา  การศึกษา  และศิลปวัฒนธรรม 
      ประเพณ ี
6.   ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ความส าคัญของแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและควบคุมการด าเนินงาน ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น  และแสดงให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ท าให้มีแนวทางการด าเนินงานชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมเกิดการประสานแผนและบูรณาการ การท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน    
ในพ้ืนที่  และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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และหลังจากที่จัดท าแผนการด าเนินงานแล้ว หากมีการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือได้รับ
แจ้งแผนงาน / โครงการเพ่ิมจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ในปีงบประมาณ
นั้นๆ องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายนั้นๆ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทัง้เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ     
ข้อ 26  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
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 1.   คณะท างานการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ          
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 2.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
                                                                                                                                                     

คณะกรรมการสนับสนุน                                              
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                       
 
คณะกรรมการสนับสนุน                                          
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุน                                          
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                                            
 
 
 
        
ผู้บริหารท้องถิ่น                                             
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 

เสนอร่างฯ ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หนว่ยงานอื่น 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หนว่ยงานอื่น 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแวง 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


