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คำนำ 
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 นี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/
โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่การดำเนินงานขององค์บริหารส่วนตำบลตูม ซึ่งแผนการดำเนินงาน 
(Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ในส่วน
ของแผนงาน/โครงการพัฒนาจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่น ๆ ยังไม่ได้มีการรวบรวม เนื่องจาก
มีความจำเป็นต้องเร่งจัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการสาวนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนิน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังให้การดำเนินงานปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการแผนการดำเนิน จะทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และพัฒนาคุณภาพชีวิติของประชาชน เศรษฐกิจ
และสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
 
         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 www.abttoom.com 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02
ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน หน้า

รับผิดชอบหลัก
1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 5
2 ด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักปลัด 13

การเกษตร ส านักปลัด 14
บริหารท่ัวไป ส านักปลัด 15

3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 16
สังคมสงเคราห์ ส านักปลัด 17
สร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักปลัด 18
งบกลาง ส านักปลัด 19
สาธารณสุข ส านักปลัด 21
รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 23

4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา กองการศึกษา 26
ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 28

5 ด้านทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักปลัด 29
6 ด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี บริหารท่ัวไป ส านักปลัด 31

สร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักปลัด 33

สารบัญ



แบบ ผ.03
ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน หน้า

รับผิดชอบหลัก
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหารงานคลัง กองคลัง 34
2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เคหะและชุมชน กองช่าง





 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 



ส่วนที่ 1  

1.1 บทนำ  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนการดำเนินงาน โดยในส่วนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่าหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ติดตาม
ประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน  

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

  เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยจัดทำแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้  

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องพิจารณาร่างแผนการดำเนิน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 



1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 

  1. ทำให้ได้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ 2565  

  2. เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. ใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  

 

 



คำนำ 
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 นี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/
โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่การดำเนินงานขององค์บริหารส่วนตำบลตูม ซึ่งแผนการดำเนินงาน 
(Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ในส่วน
ของแผนงาน/โครงการพัฒนาจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่น ๆ ยังไม่ได้มีการรวบรวม เนื่องจาก
มีความจำเป็นต้องเร่งจัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการสาวนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนิน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังให้การดำเนินงานปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการแผนการดำเนิน จะทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และพัฒนาคุณภาพชีวิติของประชาชน เศรษฐกิจ
และสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
 
         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 www.abttoom.com 
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