


ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางทูน
เรื่อง  แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64

ด ว ย องคการบริหารสวนตํ าบลช า ง ทูน ได จั ด ทําแผนการดํ า เนินงาน ประจํ าป งบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ชางทูนไดพิจารณาแผนการดําเนินงานดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว  ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการสวน
ตําบลชางทูน เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2563

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด ๕ ขอ ๒๖(๒) จึงประกาศใชแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ตอไป

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายเกษม  ม่ันคง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางทูน
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บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ 27 ขอ 26 และขอ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จัดทําแผนการดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือ แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น เพ่ือใหแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซอน
ของโครงการ และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน  และเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลชางทูน



วัตถุประสงค

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด ของ
แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลชางทูน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการจัดทําโครงการที่มีวัตถุประสงค สนองตอบตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา จัดทําเปนรางแผนการดําเนินงานเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณา แลวนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ๆ
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด
ตาง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากอีก
ดวย โดยแยกความสําคัญไดดังนี้

1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน
2. สามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล
4. แผนการดําเนินงานมีลักษณะเปนแผนดําเนินการที่แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดของกิจการ

งบประมาณ และระยะเวลาที่ชัดเจน ทําใหประชาชนไดรับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ดําเนินการไดอยาง
ชัดเจน สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ไดอยางแทจริง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีข้ันตอนการจัดทํา ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา รวบรวม แผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการ     ใน
พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานตางๆ

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน

5. ใหปดประกาศแผนดําเนินงานภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน

รวบรวมโครงการกิจกรรม
คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอรางแผนดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผน
ดําเนินงาน

เสนอรางแผนดําเนินงาน
ตอผูบริหารทองถ่ิน

พิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน

ประกาศใช
แผนการดําเนินงานผูบริหารทองถ่ิน



สารบัญ

หนา

สวนท่ี 1 บัญชสีรุปจํานวนโครงการ
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) ก-ข

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 1-26

สวนท่ี 3 บัญชจีํานวนครุภัณฑ
- บัญชีจํานวนครุภัณฑ (ผด.02/1) 27-30
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