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ค ากล่าวน า 
 

  แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านได้รวบรวมแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านว่านที่ใม่ใช้งบประมาณ  และใช้งบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปบระมาณ  พ.ศ. 2562 ทั้งที่
เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านและที่ด าเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนที่เข้า
มาด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลบ้านว่าน  มาจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น  เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ 
 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านว่าน  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงานแผนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จักได้น าแผนการด าเนินงานนี้ไปปฏิบัติเพ่ือความผาสุขของ
ประชาชนในท้องถิ่นต าบลบ้านว่านต่อไป 
 
 
 
   อนุมัต ิ
 
 
(ลงนาม) 
        (นายประภาส  คลังช านาญ) 
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ค าน า 
 
  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้นว่านจัดท าขึ้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนงาน  รายละเอียด  
โครงการและกิจกรรม  ที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านว่านประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   
 
  แผนการด าเนินงานฉบับนี้  ให้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้องการด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลบ้านว่าน  ทั้งที่ปรากฎอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.2562  และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยได้จ าแนกรายละเอียด
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน  เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม  
รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ด าเนินงาน  หน่วยงาน  ระยะเวลาในการด านินการที่ชัดเจน
ทั้งหมด 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้  จะสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังใช้ เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
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ส่วนที่ 1   บทน า 
                                    

          

 บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระกายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจาทกนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2562  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น  
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติว่ าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้การกระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์  
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ในช่วง 4  ปี (2561 – 2564)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา  
4  ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0600  ลง
วันที่  10  ตุลาคม  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่  3  
พฤศจิกายน  2560  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  จึงได้จัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว  โดยปรับเปลี่ยนจาก  
แนวทางการพัฒนา  เป็น  แผนงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.32/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
ประจ าปีงปบระมาณ  พ.ศ. 2562  ขึ้น  และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่งาๆ ที่ไ ด้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และมีการประสานและ
บูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน  เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
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  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  มุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี
 
 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. แผนด าเนินงานมีจุดมุ่งหมาย   เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ 
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฺฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน  และจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อ 
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน 
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
   3.1  งบประมาณรานจ่ายประจ าปี  งปบระมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
   3.2  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.3  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่
ใช้งบประมาณ 
   3.4  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   3.5  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
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  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  สว่นภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น    
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้  3  ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวมรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒาท้องถิ่นเก็บ
รวมรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านว่าน 
  ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าพัฒนา  
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ อบต.และหน่วยงานต่างๆ  จะต้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  จึง
น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่านเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดย
แผนการด าเนินงานแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ   

ส่วนที่  1  บทน า   
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 

  ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกงองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  
ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายใน  15  วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศ
ไม่น้อยกว่า  30  วัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
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  2.  มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
  3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ทราบถึงจ านวนประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
  5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการทุกส่วนของ อบต.บ้านว่าน   
  6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจาการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
  

  
 

 
 
 
 

                                                   
ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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