
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

…………………………………………………………………………………………… 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองชีล้อม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่าน
ขั้นตอนตามที่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว 
 

  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ข้อ 26 (2) จึงขอประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
บัดนี้เปน็ต้นไป 
   

                                ประกาศ  ณ วันที่ 8  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562    

                        

                                                                (นายอดิศักดิ์  สองเมือง) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               



 

แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

 

 



สารบัญ 

 

          หน้า 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

 บทนำ          1  
 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      3 
 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน      3 
 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       3 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ      4 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ      7 
 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1  

บทนำ 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมจึงมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงาน
อ่ืน  ๆ  ในพ้ืนที่และมีการจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  2563  ขึ้น  
โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ และกิจกรรมที่บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        แนวทางการพัฒนา 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 
        แนวทางการพัฒนา 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 
        แนวทางการพัฒนา 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.3 แผนงานการเกษตร 
 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        แนวทางการพัฒนา 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
       ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดี มีสุข 
       แนวทางการพัฒนา 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 หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

6. การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 

1. เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ 
ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น 

2. เป็นเอกสารรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน 
ภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น 
  3.   แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

      4.  มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่น 
 5.  ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ
กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 

1. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

2.เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ชีล้อม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

3. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                4. สามารถใช้วัดผลสำเร็จของโครงการเพ่ือนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
โครงการได้อย่างแท้จริง  
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ความเห็นของคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 

( √   ) เห็นชอบ 

(     ) ไม่เห็นชอบ 

 

      (ลงช่ือ) 
                  (นางสาวธัญลักษณ์ หลกัขัน) 
                                                                                       ประธานกรรมการฯ 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 

(  √  ) เห็นชอบ 

(     ) ไม่เห็นชอบ 

 
      (ลงช่ือ) 
                  (นายอดิศักดิ์  สองเมือง) 
                                                                                      ประธานกรรมการฯ 

 
 
 
 
(ลงช่ือ) 

                      (นายอดิศักดิ์  สองเมือง) 
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 4.44 1,934,200.00        12.97 กองช่าง
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 13.33 3,038,000.00        20.38 กองช่าง

รวม 8 17.78 4,972,200.00        33.35
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและส่งเสริมการศึกษา
  2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 4.44 85,000.00             0.57 ส านักงานปลัด

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2.22 35,000.00             0.23 ส านักงานปลัด
  2.3 แผนงานการศึกษา 4 8.89 1,602,190.00        10.75 ส านักงานปลัด

  2.4 แผนงานสาธารณสุข 4 8.89 180,000.00           1.21 ส านักงานปลัด
  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.44 100,000.00           0.67 กองสวัสดิการสังคม
  2.6 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของขุมชน 2 4.44 45,000.00             0.30 กองสวัสดิการสังคม/ส านักงานปลัด
  2.7 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 3 6.67 340,000.00           2.28 กองสวัสดิการสังคม/ส านักงานปลัด
  2.8 แผนงานงบกลาง 4 8.89 6,421,000.00        43.07 กองสวัสดิการสังคม/ส านักงานปลัด

รวม 22 48.89 8,808,190.00        59.08

4                     

แบบ ผด.01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชลี้อม อ าเภอกันตงั จังหวัดตรัง



ยุทธศาตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน
  3.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 3 6.67 365,000.00           2.45 ส านักงานปลัด/กองคลัง
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบใน 1 2.22 200,000.00           1.34 ส านักงานปลัด
  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 4.44 30,000.00             0.20 ส านักงานปลัด
  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 4.44 299,200.00           2.01 กองช่าง

รวม 8 17.78 894,200.00           6.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   ควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 4.44 55,000.00             0.37 ส านักงานปลัด
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.22 80,000.00             0.54 กองช่าง
  4.3 แผนงานการเกษตร 1 2.22 15,000.00             0.10 ส านักงานปลัด

รวม 4 8.89 150,000.00           1.01
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ
    ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
  5.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ไป 1 2.22 20,000.00             0.13 ส านักงานปลัด

  5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.22 25,000.00             0.17 ส านักงานปลัด

รวม 2 4.44 45,000.00             0.30

5                     

แบบ ผด.01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชลี้อม อ าเภอกันตงั จังหวัดตรัง



ยุทธศาตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอยู่ด ีมสีุข
  6.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 1 2.22 40,000.00             0.27 กองสวัสดิการสังคม/ส านักงานปลัด

รวม 1 2.22 40,000.00             0.27

รวมทัง้ส้ิน 45 100.00 14,909,590.00      100.00

6                     

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชลี้อม อ าเภอกันตงั จังหวัดตรัง

แบบ ผด.01
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563



14,939,590.00    






