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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
อาเภอนาแก จ งหว ดนครพนม 

 

 
 



 

คำน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยดารจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วมาจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน      
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้ าวัน        
นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน          
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ข้อ 12 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง      
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นและใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
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ภาคผนวก 
  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ั1 

บทน า 

1.1 บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วมาจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน        
นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน          
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ข้อ 12 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง      
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม            
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทาง     
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของท้องถิ่นให้มึวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.ัว ตุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 (1) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ 
 (2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจน      
ในการปฏิบัติมากขึ้น  
 (3) เพ่ือให้มีการประสานและบูรราการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ   
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกขึ้น  
 (4) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ 
 (5) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

/3. ขั้นตอน... 
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3.ัข ้นตอนการจ ดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข ้นตอนที่ั1ัข ้นตอนการจ ดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 ข ้นตอนที่ั2ัข ้นตอนการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

 ข ้นตอนที่ั3ัการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศใช้แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
          1. ท าให้ทราบถึงเป้าหมายของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 2. ใช้ในการประสานการด าเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบูรณาการ    
การด าเนินงานโครงการพัฒนากับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
 3. ท าให้ทราบในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
ส าหรับใช้ในการก ากับดูแล และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 6. ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 

/แผนภูมิ... 
 



3 
 
 

แผนภูมิแสดงข ้นตอนการจ ดท าแผนการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 
 

 
 
 
 

 

                                   
 

 
 
 
                                                     

 
 

 
 

                                                                                                
                                                                       
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิ : แสดงข้ันตอนการจดัท าแผนการด าเนินงานองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบ่อประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563                

                                                      
                                                                                                       

 

/บัญชีสรุป... 

 รวบรวมแผนงาน  โครงการ

พัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                  

พัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                  

พัฒนา 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมภิาค 
รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

 
 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศอยา่งน้อยสามสิบวันนับแต่
วันท่ีตั้งงบประมาณด าเนินการ 



 

แบบ ผด. 01 

บ ญชีสรุปจ านวนโครงการพ ฒนาท้องถิ่นักิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการัััััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละของโครงการ

ท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของงบประมาณ

ท ้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย์      
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 13.64 205,000 1.31 กองสวัสดิการสังคม 
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 9.09 144,000 0.92 กองช่าง 
    1.3 แผนงานงบกลาง 4 18.18 10,510,800 67.38 กองสวัสดิการสังคม 
    1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 13.64 230,000 1.47 กองการศึกษาฯ 
    1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 13.64 700,000 4.49 กองการศึกษาฯ 
ัััั1.6 แผนงานการศึกษา  7 31.82 3,810,360 24.43 กองการศึกษาฯ 

รวม  ั  22 100 15,600,160 100  
2.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว      
    2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 100 331,000 100 กองการศึกษาฯ 

รวมััั 5 100 331,000 100  
3.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาการเกษตร      
    3.1 แผนงานการเกษตร       1 50 20,000 57.14 ส านักปลัด อบต. 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1 50 15,000 42.86 กองสวัสดิการสังคม 

รวมััั 2 100 35,000 100  
 

/บัญชีสรุป… 
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บ ญชีสรุปจ านวนโครงการพ ฒนาท้องถิ่นักิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการัััััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละของโครงการ

ท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของงบประมาณ

ท ้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

4.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาส งคมและคุณภาพชีวิต     กองสวัสดิการสังคม 
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 5 71.40 515,000 60.23 กองช่าง 
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 14.29 40,000 4.68 กองสวัสดิการสังคม 
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 14.29 300,000 35.09 กองการศึกษาฯ 

รวมััั 7 100 855,000 100 กองการศึกษาฯ 
5.ัยุทธศาสตร์การปร บสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจ ดการภาคร ฐ 

     

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 40.00 272,000 18.86 ส านักปลัด อบต. 
กองคลัง 

   5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 20.00 70,000 4.85 ส านักปลัด อบต. 
   5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10.00 400,000 27.74 ส านักปลัด อบต. 

ััั  5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 30.00 700,000 48.55 กองช่าง 
รวมััั 10 100 1,442,000 100  
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บ ญชีสรุปจ านวนโครงการพ ฒนาท้องถิ่นักิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการัััััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ

งบประมาณท ้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

6.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาเมืองน่าอยู่      
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 30 557,000 25.20 กองช่าง 
    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 30 1,013,000 45.86 กองช่าง 
    6.3 แผนงานงบกลาง 1 10 214,200 9.70 กองช่าง 
    6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10 325,000 14.71 กองช่าง 
    6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 20 100,000 4.53 ส านักปลัด อบต. 

รวม  ั  10 100 2,209,000 100  
รวมท ้งสิ้น 56 100 20,472,160 100  
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