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คำนำ 
 

 
 
  การจัดทำแผนการดำเนินงานไดจัดทำข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และฉบับท่ี ๓                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแผนการดำเนินงาน จะเปนเอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน เปนเอกสาร          
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมตางๆ ท่ีจะดำเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอ ภายในปงบประมาณ 2563 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ รวมถึง
หนวยงานอ่ืนไดใชเปนแนวทางในการดำเนินงานท้ังทางดานการจัดการ โครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ            
การพัฒนาคนและสังคม การเมืองการบริหารการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ภายใต              
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของอำเภอแกงคอย และของจังหวัดสระบุรี รวมท้ังเปนเอกสารท่ีจะใชเปน
เครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอตอไป 
 
 
 

                                                                                    ง 
 

านวิเคราะหนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

       ตุลาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



แผนการดำเนินงาน อบต.ทาคลอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา 3 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 
  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึน ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหนาท่ีในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอ ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนงาน/โครงการของ
หนวยราชการสวนกลาง                  สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ         ในปงบประมาณ 2563 เพ่ือใหการจัดการ และการติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ท่ีดำเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลทา
คลอ มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
  การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2563 ขององคการบริหารสวนตำบล 
ทาคลอ ประกอบดวย องคประกอบ 3 สวน สวนท่ี 1 บทนำ  สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม และสวนท่ี 3 
ภาคผนวก ซ่ึงเปนสวนท่ีสำคัญ เพ่ือใหทราบโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในปงบประมาณ 2563 โดยนำไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตอไป 
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สารบัญ 
 

           หนา 
คำนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

สวนท่ี 1 บทนำ         1 

- วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน     1 

- ข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน   1 

- ประโยชนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน    3 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม             

- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ประจำป 2563  4 - ๖ 

- แบบ ผด.๐๒        ๗ - 48 

- แบบ ผด.๐๒/๑  49-71 

สวนท่ี 3          ภาคผนวก 

- ประกาศใชแผนดำเนินงาน 

- เอกสารอ่ืนๆ 
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                                     บทนำ 
1. บทนำ 

แผนการดำเนินงาน  หมายความวา  แผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด  ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น 
 โครงการพัฒนา  หมายถึง  โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
กำหนดไว 
2. วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสามป  แผนการ
ดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น 
 แผนการดำเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินการใน
ปงบประมาณนั้น  ทำใหแนวทางในการดำเนินการในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนมีการประสานและบูรณาการทำงานถึงหนวยงานและการจำแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำใหการติดตามและประเมินผลเม่ือ           
สิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 
3. ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ขอ ๒๖ ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทำรางแผนการดำเนินงานโดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตาง ๆ 
 3.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  นำรางแผนการดำเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

3.4 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหความเห็นชอบ 

3.5 เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดำเนินงานแลวใหเปนแผนการดำเนินงาน  
โดยใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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จากข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิ  ไดดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
                    ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 

 

ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการดำเนินการ
จริงในพ้ืนท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
นั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดำเนินการในพ้ืนท่ี  

ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน  จัดทำรางแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกำหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน  2 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 บทนำ 
 สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือ
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีประกาศ 
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบ  
 
4. ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และประเมินผลเม่ือสิ้นป  มีความสะดวกมากข้ึน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประกาศใช ้

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน 

จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน 
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ประกาศ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

เรื่อง  ประการใชแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

------------------------------------------------- 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ขอ 26 และ ขอ 27 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จัดทำแผนการดำเนินงานประจำป ซ่ึงเปนแผนท่ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือรวบรวมรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจะ
เขามาดำเนินการจริงในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลประจำปงบประมาณ เสนอคณะกรรมการทองถ่ิน
พิจารณาแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนดำเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน 
 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และเปนแนวทางการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 
                                 (นายทนงยุทธ จันทกูล) 

                                  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


