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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
------------------------------ 

  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  ได้จัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปี่ฆ้อง  ให้เกิดความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล  ทั้งในส่วนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องด าเนินการเองและด าเนินการของส่วน
ราชการอ่ืน 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามความมุ่งหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
แผนงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องจึงประกาศใช้แผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
                                 สมโชค  เคลือบคลาย    
                                             (นายสมโชค  เคลือบคลาย) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 

 

 

 

 



ค าน า 
 

  เนื่องด้วยระเบียนกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ตามหมวด 5  ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ            
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ 

ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการ   
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  จึ งได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง
ประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของท้องถิ่น   
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกปี่ฆ้อง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี   

 

 
 

                             งานการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
               ส านักงานปลัด  

             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง      
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ส่วนที่  1 

บทน า 

  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
คณะผู้บริหาร ในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากแผนการ
ด าเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา  กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ  และยังเป็นแนวทางในการด าเนินงาน            
ในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  นอกจากนั้นยังลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา               
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

2. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปี่ฆ้อง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและ
จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง           
ในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  การน าแผนพัฒนา     
ไปปฏิบัติ  ข้อ 26  ก าหนดว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ระเบียบก าหนด  
ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

/การจัดท าแผน..... 
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การจัดท าแผนการด าเนินงาน  มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกปี่ฆ้อง 
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกปี่ฆ้อง แล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

        /ประโยชน์ของแผน... 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา 

ท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานให ้

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

อปท. 

หน่วยงานอ่ืน 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1.  ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา           
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  2.  การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง      
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  3.  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน  และ
จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
  4.  การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  ในการควบคุมการ
ด าเนินงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


