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อำเภอพล จงัหวัดขอนแกน่ 

  



 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

เร่ือง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

………………………………………… 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
254๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มาให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

 
 

             ภูผา  ผาปริญญา 
   (นายภูผา  ผาปริญญา)  

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 วรรค 2 (ข้อ 27) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน
และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตาม
และประเมินผลเมื่อส้ินปีฯ มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ขึ้น   
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
            ตุลาคม  2563 
 
 

  



สารบัญ 
 

เรือ่ง หน้า 
  

สว่นที ่1  
- บทนำ 1 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1 
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 1-2 
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 2 
  
สว่นที ่2  
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/งบประมาณ (ผด. 01) 5-6 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 7-30 
  
ภาคผนวก  
  
- สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- สำเนาคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ  
- สำเนาคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ  
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  

  



สว่นที ่1 
บทนำ 

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด

แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพล  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสาน และบูรณาการ
การทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการ
ดำเนินงาน  

 

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ 
 2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน 
 3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
 4. เพื่อให้ทราบถึงการความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน 

 

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล/โครงการท่ีจะมีการ
ดำเนินงานจริงในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้ิงถิ่น
แห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานจะข้ามาดำเนินการในพื้นท่ี โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้
จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แบบบรูณาการ 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 

 ส่วนท่ี 1 บทนำ 
 ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/อ งค์การ
บริหารส่วนตำบล) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

หน่วยงานอื่น 
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 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. ทำให้การติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น 
3. ทำให้ทราบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ 
4. ทำให้การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ สะดวกยิ่งขึ้น 

 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

 

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน   
 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้  

1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)  
2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการ
ดำเนินการจริง  
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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สว่นที ่2 
 

- บญัชสีรปุจำนวนโครงการและงบประมาณ 
- บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ  

 
 
 
 

 



 
 


