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ค าน า 
  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ได้จัดท าข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์    
ได้รวบรวมข้อมูลแผนการด าเนินงานจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในพื้นที่ต าบลโคกเริงรมย์  
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการและความสะดวก
ในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็น
ของประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้งสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ประกอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 ในการนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่กรุณา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ อาทิเช่น กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ด้วย อีกทั้ง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ ที่ได้ช่วยพิจารณาแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องของข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะด าเนินการในห้วงต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 
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ส่วนท่ี 1 
 

บทน า 
 

๑.๑  แนวคิดในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 26 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ก าหนด ให้จัดท า แผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น” 

แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ          
ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้  ท าให้ทราบถึงโครงการ  กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  
 
๑.๒ ลักษณะของแผนด าเนินงานประจ าปี 
 ๑.๒.๑ ความหมายของแผนการด าเนินงานประจ าปี หมายถึง แผนปฏิบัติการที่จะต้องด าเนินการ
ในปีงบประมาณ มีโครงการ กิจกรรมที่แน่นอน และระบุระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 ๑.๒.๒ แผนการด าเนินงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณของปีนั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการที่
บรรจุในเอกสารแผนการด าเนินงานต้องมีความพร้อม ๓ ประการ คือ ประการแรก มีความแน่นอนของ
กิจกรรมที่จะด าเนินการ ประการที่ ๒ มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค ประการ
สุดท้าย มีรายละเอียดในค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๑.๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  ที่จะ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

๑.๓ .๒.เพ่ือให้ท้องถิ่นมีทิศทางการท างานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานการท างานกับหน่วยงานอื่นๆ 

๑.๓.๓. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจนสะดวกมากข้ึน 
 

๑.๔ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ

๒๖ และข้อ ๒๗ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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๑.๔.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี  เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๔.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี  และปิดประกาศเผยแพร่แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว กัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้
ประกาศใช้ และต้องปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน 

 
๑.๕ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. ๕.๑ ช่วยเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
การวางแผน ช่วยท าให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคตและช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายใน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่ความ
ไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเป็นผลเสียต่อองค์กรโดยรวม 

๑.๕.๒ ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต 
การวางแผน ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาส าคัญข้ึนในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและ

ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการพิจารณาถึงสภาพหรือสภาวะ
เหตุการณ์ในอนาคต และอาศัยความรู้ความสามารถในการท านายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย 

๑.๕.๓ ช่วยให้องค์กรมุ่งสู่อนาคตอย่างมีทิศทาง 
การวางแผน เห็นหลักหรือแนวทางท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ผลงานที่จะเกิดข้ึน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้จากแผนงาน
ล่วงหน้า ก่อนจะกระท าใด ๆ อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด ตลอดจนจะใช้เครื่องมือขนาดไหน ประเภทใด จึงจะ
ท าให้เกิดความส าเร็จที่จะเกิดข้ึน 

๑.๕.๔ ช่วยให้การท างานเป็นระบบ 
การวางแผน ช่วยให้การท างานเป็นระบบและเสริมสร้างกระบวนการท างานด้านต่าง ๆ ที่จะช่วย

ให้การปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่จะเป็นไปสู่ผลงาน และผลลัพธ์ที่คาดหมายได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความต้องการที่มาจากสภาพแวดล้อมองค์กร 

๑.๕.๕ ช่วยให้การท างานมีความเป็นไปได้ 
การวางแผน ช่วยให้การท างานส าเร็จ  ทั้งนี้ เพราะการกระท านั้นมีความยากง่ายแตกต่าง ๆ กัน

โดยทั่วไปแล้วการกระท าจะยากกว่าการคิดหรือกล่าวแบบผู้บริหารก็คือ การปฏิบัติตามแผนนั้นมีความ
ยากล าบากมากกว่าการวางแผนมายหลายเท่า การวางแผนจะช่วยให้การกระท ามีความเป็นไปได้มาก
ยิ่งขึ้นจะต้องเป็นไปอย่างมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เป็นระบบทุกส่วนทุกด้าน โดยอาศัยการประสาน
ความร่วมมือซึ่งสามารถรู้ได้ล่วงหน้าจากแผน 

๑.๕.๖ ช่วยให้เกิดการประหยัด 
การวางแผน ช่วยให้มีการก าหนดกลยุทธ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

มีการท าลอง ทดสอบและประเมินถึงผลดี ผลเสีย รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนอื่น ๆ ของการวางแผนเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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๑.๕.๗ ช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร 
การวางแผน ท าให้การริเริ่มการปฏิบัติงานดี ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ในการควบคุมการท างาน 

เมื่อมีความร่วมมือ ประสานงานและสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกส่วน 
๑.๕.๘ ช่วยริเริ่มและพัฒนาการท างานเชิงรุก 
การวางแผน ช่วยริเริ่มและพัฒนาการท างานเชิงรุก หรือการท างานเพ่ือป้อกันปัญหาหรือความ

ต้องการมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในการสร้างความริเริ่มหรือนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการสร้าง
โอกาสในการพัฒนาให้ยืนอยู่แถวหน้าได้ตลอดเวลา 

๑.๕.๙ ช่วยสร้างความสมานฉันท์ 
การวางแผน ช่วยสร้างความสมานฉันท์ เป็นการสร้างสุขภาพท่ีดีขึ้นในองค์กร ท าให้สมาชิกทุกคน 

ทุกหน่วยงาน ย่อมรู้โดยชัดเจนว่า ท าอะไร อย่างไร เมื่อใด และเพ่ือใคร ดังนั้น ผลที่เกิดตามมาคือ ความ
ราบรื่น ความร่วมมือ และความสมัครสมาน สามัคคี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 
  นอกจากนี้ การวางแผนยังมีประโยชน์อีกหลายประการ อาทิ องค์กรต้องวางแผนเพื่อผสาน
กิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อก าหนดสภาพของอนาคตอย่างเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจที่มีเหตุผลและ
เพ่ือการควบคุมให้การด าเนินการบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การวางแผนยังใช้ในระดับชาติ
และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้น าระดับสูง เพราะการวางแผนยังมีวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นการประสานแผน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน 
องค์กร หรือแม้กระทั่งรัฐบาลของประเทศ เพ่ือท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


