
 
ค าน า 

 
แผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕61 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จัดท าขึ้นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

 

 แผนการด าเนินงานดังกล่าวจึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕61 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น และหน่วยงานอ่ืนที่
ด าเนินงานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น โดยจ าแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและ     
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้เพ่ือทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงเปูาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ       
ที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินการจริง ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

 
 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 
  - บทน า         ๑-6 
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  - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม         
  - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)   7-8 
  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)    9-26 
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ส่วนที่ ๑ 
                                                            บทน า 

 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการ
ประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ     
ในแผนการด าเนินงานประเมินผลเมื่อสิ้นปีให้มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 

๑. แผนฉบับนี้เป็นแผนการด าเนินการงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ที่องค์การบริหาร     
ส่วนต าบลแก้มอ้น ได้จัดท าขึ้น ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ซึ่งแผนการด าเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 

๒. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน 

๓. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕61 

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

  ๑. แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

๒. แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นท าให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

๓. แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและ 
การจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

๑. การเก็บรวมรวบข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูล  
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืน จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่โดย
ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และอาจตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/
อ าเภอแบบบูรณาการ 
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๒. การจัดท าร่างแผนด าเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลแก้มอ้น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 
  ส่วนที่ ๑ บทน า 
  ส่วนที่ ๒ บัญชี โครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข้อ26 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ12 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ   
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก     
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 
 

จากขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน    รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
             หน่วยงานอื่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น             ท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                      พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 
         เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น      ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
 
 
       ประกาศใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑.บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความ
แจ่มชัดจะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 
  ๒.ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุ
ถึงประสิทธิภาพ เป็นการช่วยให้งานในฝุายต่างๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมด าเนินการมีความต่อเนื่องกัน 
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า
นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 
  ๓.ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์
พ้ืนฐาน ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาปูองกัน
เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว 
  ๔.เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้
เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน 
กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 
  ๕.ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจและเป็น
สิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นการระดมความคิดในการวางแผนงาน ที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตของผู้บริหาร 
  ๖.พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการ
ท างานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยเพราะผู้ปฏิบัติงานย่อมรู้อย่างชัดเจนว่า
องค์กรคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารใน
อนาคต 
  ๗.พัฒนาการแข่งขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพท าให้มีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
วางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการ
ท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  ๘.ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝุายต่างๆ 
ขององค์กรเพือ่หลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝุายขององค์กร 
  ๙.ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  ๑๐.ท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีสรุปโครงการ 

   
 

 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 “ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม ปรับตัวเรียนรู้
ตลอดเวลา” 
พันธกิจการพัฒนา 

๑. พัฒนาแสวงหาความเป็นเลิศด้านงานบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบสร้างความส าเร็จ 
 ๒. ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสมและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนาศักยภาพของประชาชน และชุมชนให้เข้มแข็งและไม่มองข้ามปัญหาสังคมแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย 
 ๔. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 ๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ให้เหมาะสมกับการท างาน   
แนวใหม่และสอดคล้องกับสังคมไทย 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.ยกระดับเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน การขยายไฟฟูา ระบบน้ าประปาให้มีสภาพดีและมีแหล่งน้ า
เพียงพอต่อความต้องการ 
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาแนวคิดและมีแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการศึกษาและ
สาธารณสุข 

๓. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ มีสิทธิเสรีภาพและเข้าถึงในระบอบประชาธิปไตย 
 ๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กร
 ๕. เพ่ือส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
 เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 
  ๒. พัฒนาระบบจราจร 
  ๓. พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 

๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา  
  ๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  ๒. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
  ๓. ส่งเสริมการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
  ๔. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๑. สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๒. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. การรกัษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
  ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
  ๓. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  ๒. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีติประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

   
 
 
 



 


