
 

  

 
แผนการด าเนินงาน                                          

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา 
อ าเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
 

 
 

จัดท าโดย 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

 



ค าน า 

 
 แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา   อ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดท าข้ึนมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา        

และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดภายในเขตเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

ท าให้การด าเนินงาน มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน   มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน              

และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ท าให้การติดตามประเมนิผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน
อีกด้วย 
 

 คณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่างๆ  ที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานของเทศบาล                 

ต าบลปทุมราชวงศา  จะสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลปทุมราชวงศาให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี  เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  ท าให้ท้องถ่ิน
เจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์   
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1.1  ลักษณะของแผนด าเนินงาน 
               แผนการด าเนินงาน  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ                   
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มา ดังนี ้
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(รวมทัง้เงนิอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนใหห้น่วยงานอื่นด าเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26 การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
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 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ               
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานใหจ้ัดท าเสร็จภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รบัแจง้แผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีการจัดต้ังงบประมาณเพิม่เติมหรอืได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 

 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจดัหมวดหมู่ให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรแ์ละแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงีบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมปีระสทิธิภาพ 
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแตล่ะป ี
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทกุส่วนของเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา 
6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปญัหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ  ดังนี ้

 2.1 บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
   แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็น    
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน                
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด   
จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลง
แต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พรอ้มแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 


