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ค ำน ำ 
 

  ตามที่ เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 31 กันยายน 2563 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมานั้น  

  เนื่องด้วยเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลวานรนิวาส  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านัก
ปลัดเทศบาล ท าให้งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าวตามแผนการด า เนินงานได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงต้องแก้ไขแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 วรรคสอง “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารทอ้งถ่ิน” และข้อ 26 (2) ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบหา้
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   
แก้ไขครั้งที่ 2 ฉบับนี้ข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและ
กิจกรรมที่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ท าให้การการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดด้วย 

 
       เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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สำรบัญ 

 
เรื่อง                หน้ำ 

ส่วนท่ี  1  บทน ำ            1 
  บทน า            1 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        2 
  ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน                  2 
  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         3 

 ส่วนท่ี ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม   
  แบบ ผด.01 สรปุบัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ      4 
  แบบ ผด.02 บญัชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ       5 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรบัผดิชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าข้ึนเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน               
และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
มาก 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินซึง่เป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (25๖๑ – ๒๕๖5) 
และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒ นาที่ จัด ข้ึนส าหรับ งบประมาณ แต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะ เวลา 5  ปี                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี  พ .ศ.25 ๖4                     
ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797                
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสข้ึนและเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้ รับการอนุมัติให้
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการ
การท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

เทศบาลวานรนิวาส มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 1.2.2 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  2)  โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

1.3 ขั้นตอนกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 วรรค 2 “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน” ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก้ไขแผน             
การด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 1) ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  
 2) ส่วนงานแผนจัดท าร่างแผนการด าเนินงานที่แก้ไข เสนอให้ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อพิจารณา                 
ให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย         
     (1) บทน า       
     (2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน   
     (3) ข้ันตอนการแก้ไขแผนด าเนินงาน    
     (4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน    



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แก้ไขครั้งที่ 2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร        หน้า ๓ I 
                                            

   ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย     
     (1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่แก้ไข (ผด.01) 
                    (2) บัญ ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่แก้ ไข (ผด.02)            
     (3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถ่ินที่แก้ไข (ผด. 02/1)  
 
 3) ประกาศใช้แผนการด าเนินงานที่แก้ ไข พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ              
โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน 
รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1) ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2) มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5) สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
6) สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง  ๆ                

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

*********************** 
 



 
 

ส่วนที ่2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 



 
 
 

  แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4 แก้ไขครั้งท่ี 2  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
------------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงงปประาา  พ.ศ. 2564 แก้ไขครั้งที่ 2 เทศปาลต าปลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                                               หน้า ๔ I 

แบบ ผด. 0๑ 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนนิกำร 
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที่ 5 : กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เฉพาะที่แก้ไข)  1 100 280,000 100 ส านักปลัดเทศบาล 

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 (เฉพำะท่ีแก้ไข) 1 100 280,000 100  
 

 
** หมำยเหตุ : แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4 แก้ไขครั้งที่ 2  (เฉพำะโครงกำรที่แก้ไข)  



 
 

 

 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 แก้ไขครั้งที่ 2  

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แก้ไขครั้งที่ 2   เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                     หน้า 5 I 

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน : หมวดค่าใช้สอย 
- เดิม -  

1 โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

จัดกิจกรรมในการฝึกอบรม พัฒนา
ความรู้ความสามารถในแก่
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างรวมถึง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

200,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            - เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 7/104 
-  แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า  48  ล าดับที่ 19  

-  แก้ไขเป็น  - 
1 โครงการพัฒนา

บุคลากรเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

จัดกิจกรรมในการฝึกอบรม พัฒนา
ความรู้ความสามารถในแก่
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างรวมถึง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

280,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            






