
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

…………………………………………………………………………………………… 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม  ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี ้ขึ ้น ซึ ่งได้ผ่านขั ้นตอนตามที ่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว 
 

  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 (2) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

  ประกาศ  ณ วันที่ 25  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563    
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                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทีต่้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขึ้น โดยได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือนำ มาจัดทำ
แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        แผนงาน   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 
        แผนงาน   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.8 แผนงานงบกลาง 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        แผนงาน   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แผนงาน   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.3 แผนงานการเกษตร 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        แผนงาน   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดี มีสุข 
       แผนงาน 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาฯ และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน 

(Action Plan) 
2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง 

การดำเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
  5.   จะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

6. การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 

1. เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ 
ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น 

2. เป็นเอกสารรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน 
ภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น 
  3.   แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 

      4.  มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่น 
 5.  ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการกิจกรรม ที่จะ
ดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ขัน้ตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 

1. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

2. เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองชีล้อม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

3. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 4. สามารถใช้วดัผลสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
โครงการได้อย่างแท้จริง  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.22 469,270.00           3.15 กองช่าง
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 8.89 1,761,910.00        11.82 กองช่าง

รวม 5 11.11 2,231,180.00        14.96
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและส่งเสรมิการศึกษา
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 4.44 80,000.00             0.54 ส านักงานปลัด
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 4.44 230,000.00           1.54 ส านักงานปลัด
  2.3 แผนงานการศึกษา 4 8.89 1,554,850.00        10.43 ส านักงานปลัด
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 4 8.89 240,000.00           1.61 ส านักงานปลัด
  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.44 70,000.00             0.47 กองสวสัดิการสังคม
  2.6 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของขุมชน 2 4.44 40,000.00             0.27 กองสวสัดิการสังคม/ส านักงานปลัด
  2.7 แผนงานด้านศาสนาวฒันธรรมละนันทนาการ 3 6.67 340,000.00           2.28 กองสวสัดิการสังคม/ส านักงานปลัด
  2.8 แผนงานงบกลาง 4 8.89 6,567,600.00        44.05 กองสวสัดิการสังคม/ส านักงานปลัด

รวม 23 51.11 9,122,450.00        61.19

4                    

แบบ ผด.01
บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองชลี้อม อ าเภอกันตงั จังหวัดตรงั



ยุทธศาตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน
  3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 4.44 375,000.00           2.52 ส านักงานปลัด/กองคลัง
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบใน 1 2.22 200,000.00           1.34 ส านักงานปลัด
  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 6.67 20,000.00             0.13 ส านักงานปลัด

รวม 6 13.33 595,000.00           3.99
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 6.67 35,000.00             0.23 ส านักงานปลัด
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.22 80,000.00             0.54 กองช่าง

รวม 4 8.89 115,000.00           0.77
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นอนุรกัษ์และส่งเสรมิประเพณวีัฒนธรรมและ
    ภมูปิัญญาท้องถ่ิน
  5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 1 2.22 15,000.00             0.10 ส านักงานปลัด
  5.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 2.22 25,000.00             0.17 ส านักงานปลัด

รวม 2 4.44 40,000.00             0.27

5                    

แบบ ผด.01
บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองชลี้อม อ าเภอกันตงั จังหวัดตรงั



ยุทธศาตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอยูด่ ีมสีุข
  6.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 1 2.22 35,000.00             0.23 กองสวสัดิการสังคม/ส านักงานปลัด

รวม 1 2.22 35,000.00             0.23

รวมทั้งส้ิน 41 91.11 12,138,630.00      81.41

6                    

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองชลี้อม อ าเภอกันตงั จังหวัดตรงั

แบบ ผด.01
บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564








