แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
เรื่อง ประกาศใช้แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
-----------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดทาแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดาเนินงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกปี่ฆ้อง ให้เกิดความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน
และการประเมินผล ทั้งในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้องดาเนินการเองและดาเนินการของส่วน
ราชการอื่น
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามความมุ่งหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้องจึงประกาศใช้แผน
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64
สมโชค เคลือบคลาย
(นายสมโชค เคลือบคลาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง

คานา
เนื่องด้วยระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยราชการส่ ว นกลาง ส่ วนภูมิ ภาค รัฐ วิส าหกิจและหน่ว ยงานอื่นๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการ
ในพื้น ที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในปี งบประมาณนั้ น การขยายเวลาการจั ดทาและการแก้ ไขแผนการ
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ดังนั้ น เพื่อให้ เป็ น ไปตามระเบียบดังกล่ าว องค์การบริห ารส่ ว นตาบลโคกปี่ฆ้อง จึ งได้
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
ประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของท้องถิ่น
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนก
รายละเอีย ดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนิน งานจะทาให้ การติดตามประเมิ นผลเมื่อสิ้ น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกปี่ฆ้อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

งานการวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
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ส่วนที่ 1
บทนา
แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
คณะผู้บริหาร ในการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการ
ดาเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ประจ าปี ง บประมาณนั้ น ๆ และยั ง เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน
ในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนั้นยังลด
ความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นา และกิ จ กรรมการพั ฒ นา
ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกปี่ฆ้อง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและ
จาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
4. เพื่ อใช้ เป็ น เครื่ องมื อในการบริ ห ารงานของนายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกปี่ ฆ้ อง
ในการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การนาแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติ ข้อ 26 กาหนดว่า การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามขั้นตอนตามที่ระเบียบกาหนด
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

/การจัดทาแผน.....
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การจัดทาแผนการดาเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกปี่ ฆ้ อ ง
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง แล้ว
จัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

-3แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

อปท.
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานอื่น
จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนการดาเนินงานให้

การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

ท้องถิ่น
เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

/ประโยชน์ของแผน...

-4ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ท าให้ ท ราบถึ ง รายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นา และกิ จ กรรมการพั ฒ นา
ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกปี่ฆ้อง
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงาน และ
จาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
4. การบริ ห ารงานของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกปี่ ฆ้ อ ง ในการควบคุ ม การ
ดาเนินงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

