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ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

**************** 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และ

กจิกรรมที่จะดําเนนิการจรงิทัง้หมดในพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

  ดังนัน้ อาศัยอํานาจตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ขอ 27 องคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง   จึงประกาศใชแผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่           เดอืนตุลาคม  พ.ศ.2560 

 

 

    

     (นายพชรพล วรพล) 

     นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

 

เรื่อง           หนา 

ประกาศใชแผนดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ 2561 

1.สวนที่ 1 

  - บทนํา        1 

  - วัตถุประสงคของแผนดําเนนิงาน     2 

  - ขัน้ตอนการจัดทําแผนดําเนนิงาน     2 

  - ประโยชนของแผนดําเนนิงาน      4 

2.บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ      5 

3.บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

  1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน     7 

  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ      14 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ      25 

  4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  26  

5.  ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดมีปีระสิทธภิาพ  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

สวนที ่1 

 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  กําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสามป และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น     

มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด

ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการ

ดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มี

การประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/

โครงการ ในแผนการดําเนนิงาน จะทําใหการตดิตามประเมนิผลเมื่อสิ้นปมคีวามสะดวกมากขึ้นอกีดวย 

 

  1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน 

 

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดําเนินการจริง 

ในปงบประมาณนัน้ ในพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบล 

2. เพื่อใชเปนเอกสารสําคัญในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นใหมีความ

สะดวกและชัดเจนในการดําเนนิการตาง ๆ 

3. เพื่อเปนการแปลงแผนพัฒนา 3 ป ไปสูแผนการดําเนินงาน ใหมีความสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

 

 

 

  1.1 บทนํา 
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    1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

 

ระเบยีบการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนนิงาน โดยมขีัน้ตอนดังนี้  

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวน

ภูมภิาค รัฐวสิาหกจิ และหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองการดําเนนิการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตาง ๆ 

                   3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอตอ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหความเห็นชอบ 

                   4) เมื่อผูบรหิารทองถิ่นใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนนิงานแลว ใหประกาศเปน 

แผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ 

เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสบิวัน 

 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

                   แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช

งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับ

แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ 

ที่ตองดําเนนิการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนัน้  

 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

                  แผนการดําเนินงาน เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อ

ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการ

ตดิตามการดําเนนิงาน และการประเมนิผล ดังนัน้แผนการดําเนนิงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

                 1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมลีักษณะเปนแผนดําเนนิการ 

(Action plan) 
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       2. จัดทําหลังจากที่ไดมกีารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

                 3. แสดงถงึเปาหมาย รายละเอยีดกจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดง

ถงึการดําเนินงานจริง 

                 4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนนิการในพื้นที่ขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

รายละเอยีดข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

               คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมี

การดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที ่

โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานการ

พัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรอืกิ่งอําเภอแบบบูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

              คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนการดําเนนิงาน โดยพจิารณาจัด 

หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมเีคาโครงแผนการดําเนนิงานแบงเปน 2 สวน คอื 

    สวนที่ 1 บทนํา 

              สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรมเพื่อประกาศใช การประกาศแผนการดําเนนิงาน 

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนนิงาน 

              1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนนิงานเสนอผูบรหิาร 

ทองถิ่นเพื่อประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง แผนการดําเนินงานของ (องคการบรหิารสวนจังหวัด/ เมอืง

พัทยา /เทศบาล/ องคการบรหิารสวนตําบล..........) ประจําป............. เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยให

สาธารณะชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 

 

ประโยชนของแผนการดาํเนนิงาน 

             1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มทีศิทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใชแผนการ 

ดําเนนิงาน เปนเครื่องมอืในการพัฒนาทองถิ่น 

             2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มแีผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความตองการและ 

ตอบสนองปญหาของทองถิ่น 

             3. ทําใหการพัฒนาในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น 

3 



            

  4. ประชาชนทราบลวงหนาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนนิการกจิกรรม หรอื 

มีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บาง เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส 

             5. เปนการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตางๆ 

             6. การจัดทําแผนการดําเนนิงาน จะทําใหการตดิตามประเมนิผลแผนฯ มคีวามสะดวก 

มากขึ้น 
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