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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว
เรื่อง แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
.............................
ด้ ว ยคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เขาขาว
ได้ ด าเนิ น การประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 เพื่ อ จั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ง บ
ประมาณ 2564 ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ได้ดาเนินการประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2563 เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งแผนการด าเนิ น งานประจ าปี งบ
ประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตาม ข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนา
และแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวาง
แนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี สาหรับแผนการ
ดาเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณา
การ การทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดา เนินงาน
จะทา ให้ การติดตามประเมิน ผลเมื่อ สิ้ นปี งบประมาณมี ความสะดวกมากขึ้ นอีก ด้ว ย จากระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559ข้อ 26 ข้อ 27 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอน
ต่อไปนี้
ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บสนุน การจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงานแผนการดาเนินงาน
เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสี่ปี และมีลักษณะเป็นการดาเนินการ (Action Plan)
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจนและดาเนินงานจริง
3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาว

วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานมีความชัดเจน
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้ชัดเจน
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนของโครงการต่างๆ
7. เพื่อกาหนดห้วงระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ดาเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาขาว และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จัดทาประกาศ เรื่อง การ
ใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
กันและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้
2. การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว เป็นไปตามเป้าหมาย
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

5. ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่าง
จากขั้นตอนการทาแผนการดาเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

ทาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการ
ดาเนินงาน

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ

ประกาศใช้

