
 

ค ำน ำ 
 

   การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้
ด าเนินการตามระเบยบบกระทรงงมาาดไทบ งาาด้งบการจัดท าแผนพันนาขององ ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพินมเติม (ฉบับทยน 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ซึนงแผนด าเนินงาน มยจุดมุางามาบเพืนอแ่ดงิึงราบละเอยบด
ของ แผนงาน/โ์รงการพันนาและกิจกรรมการพันนาทยนด าเนินการจริงทั้งามดในพื้นทยนของเทศบาลต าบลดอน
ขมิ้น และเพืนอใา้แนงทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มย์งามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
์งามซับซ้อนของโ์รงการมยการประ่านและบูรณาการท างานกับานางบงานอืนนและจ าแนกราบละเอยบดตาางๆ 
ของแผนงาน/โ์รงการในแผนด าเนินงาน 
 

   แผนด าเนินงานจะเป็นเ์รืนองมือ่ า์ัญในการบริาารงานของผู้บริาารเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
เพืนอ์งบ์ุมการด าเนินงานใา้เป็นไปอบาางมยเามาะ่ม และมยประ่ิทธิภาพ ซึนงแผนด าเนินงาน จะก าานด
ราบละเอยบดของโ์รงการ/กิจกกรมพันนาทยนด าเนินการในพื้นทยนของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น โดบโ์รงการ/
กิจกรรมการพันนาทยนบรรจุในแผนด าเนินงานมยทยนมาจาก 
   1. งบประมาณราบจาาบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น(รงมิึงเงิน
อุดานุนทยนเทศบาลต าบลดอนขมิ้นอุดานุนใา้านางบงานอืนนด าเนินการ) 
   2. โ์รงการ/กิจกกรมการพันนาของานางบงานราชการกลาง ่างนภูมิภา์ารือานางบงานอืนนๆทยน
ด าเนินการในพื้นทยนของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
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ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 
1.1 บทน ำ 



 

   ตามระเบยบบกระทรงงมาาดไทบ งาาด้งบการจัดท าแผนพันนาขององ ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพินมเติม (ฉบับทยน 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ก าานดใา้แผนด าเนินงานใา้จัดท าใา้แล้งเ่ร็จภาบใน
่าม่ิบงัน นับแตางันทยนประกาศใช้งบประมาณราบจาาบประจ าปี งบประมาณราบจาาบเพินมเติม งบประมาณจากเงิน
่ะ่ม ารือได้รับแจ้งแผนงานและโ์รงการจากานางบราชการ ่างนการ ่างนภูมิภา์ รัฐงิ่าากิจารือานางบงาน
อืนนๆ ทยนต้องด าเนินการในพื้นทยนอง ก์กรปก์รอง่างนท้องิินนในปีงบประมาณ นั้น 
 

   แผนการด าเนินงาน เป็นแผนทยนมยการรงบรงมแผนงาน โ์รงการพันนาและกิจกรรมการพันนาทยน
ด าเนินการจริงทั้งามด ในพื้นทยน์งามรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึนงเป็น
แนงทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น และเป็นเ์รืนองมือ่ า์ัญในการบริาารงานของผู้บริาารท้องิินน 
เพืนอ์งบ์ุมการด าเนินใา้เป็นไปอบาางเามาะ่ม และมยประ่ิทธิภาพ  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   1. แผนการด าเนินงานมยจุดมุางามาบเพืนอแ่ดงิึงราบละเอยบดของแผนงาน/โ์รงการพันนาและ
กิจกรรมพันนาทยนด าเนินการจริงทั้งามดในพื้นทยนขององ ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน ประจ าปีงบประมาณนั้นเพืนอใา้
ทราบแนงทางในการเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององ ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน มย์งามชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้นลด์งามซ้ าซ้อนของโ์รงการ มยการประ่านและบูรณาการท างานและจ าแนกราบละเอยบดตาางๆ ของ
แผนงาน/โ์รงการในแผนการด าเนินงาน 
   2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเ์รืนองมือ่ า์ัญในการบริาารงานของผู้บริาารท้องิินน เพืนอ
์งบ์ุมการด าเนินใา้เป็นไปอบาางเามาะ่ม และมยประ่ิทธิภาพ    

   3. แผนการด าเนินงาน จะก าานดราบละเอยบดของโ์รงการ/กิจกรรมการพันนาทยนด าเนินการใน
พื้นทยนขององ ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน โดบโ์รงการ/กิจกรรมการพันนา ทยนบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมยทยนมา
จาก     3.1 งบประมาณราบจาาบประจ าปี งบประมาณราบจาาบเพินมเติม ขององ ก์กร
ปก์รอง่างนท้องิินน(รงมทั้งเงินอุดานุนทยนอง์กกรปก์รอง่างนท้องิินนอุดานุนใา้านางบงานอืนนด าเนินการ) 
    3.2 โ์รงการ/กิจกรรม การพันนาขององ ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน ทยนเกิดจากการจาาบ
ขาดเงิน่ะ่ม เงินอุดานุนเฉพาะกิจารืองบประมาณราบจาาบอืนนๆ ทยนด าเนินการตามโ์รงการพันนาท้องิินน 
    3.3 โ์รงการ/กิจกรรม การพันนาทยนอง ก์กรปก์รอง่างนท้องิินนด าเนินการเองโดบไมาใช้
งบประมาณ (ิ้ามย) 
    3.4 โ์รงการ/กิจกรรมการพันนาของานางบราชการ ่างนกลาง ่างนภูมิภา์ ารือ
านางบงานอืนนๆ ทยนด าเนินการในพื้นทยนขององ ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน (่ าารับอง ก์การบริาาร่างนจังางัด ใา้
รงบรงมข้อมูลโ์รงการ/กิจกรรมการพันนาของานางบราชการ ่างนกลาง ่างนภูมิภา์ ารือานางบงานอืนนๆ ทยนมย
ลักษณะการด าเนินงาน์รอบ์ลุมพื้นทยนาลาบอง ก์กรปก์รอง่างนท้องิินนารือเป็นโ์รงการ/กิจกรรมการพันนาทยน
มย์งาม์าบเกยนบงตาอเนืนองระางาางอง ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน) โดบใา้อง ก์กรปก์รอง่างนท้องิินนตรงจ่อบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังางัดารืออาจ่อบิามไปบังานางบงานตาางๆ ทยนเกยนบงข้อง 
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    3.5 โ์รงการ/กิจกรรมการพันนาอืนนๆทยนอง์กกรปก์รอง่างนท้องิินนพิจารณางาาเกิด 
ประโบชนกในการประ่านการด าเนินงานในพื้นทยนนั้น 
     

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
   จากระเบยบบกระทรงงมาาดไทบ งาาด้งบการจัดท าแผนพันนาอง ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพินมเติม (ฉบับทยน 3) พ.ศ. 2561 ามงด 5  ข้อ 26 ข้อ 27 ได้ก าานดใา้อง ก์กรปก์รอง่างนท้องิินน 
จัดท าแผนการด าเนินงาน โดบมยขั้นตอน ดังนย้ 
   1. ์ณะกรรมการ่นับ่นุนการจัดท าแผนพันนารงบรงมแผนงาน/โ์รงการพันนาขององ ก์กร 
ปก์รอง่างนท้องิินน านางบงานราชการ่างนกลาง ่างนภูมิภา์ รัฐงิ่าากิจและานางบงานอืนนๆ ทยนต้องด าเนินการ
ใน พื้นทยนขององ์กกรปก์รอง่างนท้องิินน  
   2. ์ณะกรรมการ่นับ่นุนการจัดท าแผนพันนาขององ์กกรปก์รอง่างนท้องิินนจัดท าราางแผน 
ด าเนินงานโดบพิจารณา แผนงาน/โ์รงการจากแผนงาน/โ์รงการขององ ก์กรปก์รอง่างนท้องิินนและานางบงาน 
ตาางๆ               

   3. ์ณะกรรมการ่นับ่นุนการจัดท าแผนพันนาท้องิินน น าราางแผนการด าเนินงานเ่นอตาอ 
์ณะกรรมการพันนาท้องิินน           

   4. ์ณะกรรมการพันนาท้องิินนพิจารณาราางแผนการด าเนินงานแล้งเ่นอผู้บริาารท้องิินน
เพืนอใา้ ์งามเา็นชอบ            

    5. เมืนอผู้บริาารท้องิินนใา้์งามเา็นชอบราางแผนการด าเนินงานแล้ง ใา้ประกาศเป็น
แผนการ ด าเนินงาน โดบปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภาบใน่ิบา้างันนับแตางันทยนประกาศเพืนอใา้ประชาชน
ในท้องิินน ทราบโดบทันงกันและต้องปิดประกาศไง้อบาางน้อบ่าม่ิบงัน      

     6. แผนการด าเนินงานใา้จัดท าใา้แล้งเ่ร็จภาบใน่าม่ิบงันนับแตางันทยน
ประกาศใช้งบประมาณ ราบจาาบประจ าปีงบประมาณราบจาาบเพินมเติม งบประมาณจากเงิน่ะ่ม ารือได้รับแจ้ง
แผนงานและโ์รงการจาก านางบราชการ่างนกลาง ่างนภูมิภา์ รัฐงิ่าากิจารือานางบงานอืนนๆ ทยนต้อง
ด าเนินการในพื้นทยนขององ ก์กรปก์รอง ่างนท้องิินนในปีงบประมาณนั้น การขบาบเงลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริาาร ท้องิินน1. ์ณะกรรมการ่นับ่นุนการจัดท าแผนพันนาท้องิินน 
รงบรงม/โ์รงการพันนาของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น านางบงานราชการ่างนกลาง ่างนภูมิภา์ รัฐงิ่าากิจและ
านางบงานอืนนๆ ทยนด าเนินการในพื้นทยนของเทศบาลต าบลดอนขมิ้น แล้งจัดท าราางแผนการด าเนินงานประจ าปี เ่นอ
ตาอ์ณะกรรมการพันนาท้องิินน 
    

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   1. ผู้บริาารท้องิินน เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ่ามาริน าไปใช้เป็นเ์รืนองมือในการบริาารงาน



 

พันนาของในแตาละปีงบประมาณ 
   2. เป็นเ์รืนองมือในการติดตามประเมินผลงานการตามพันนาในแตาละปีงบประมาณและ
ประชาชน่ามาริตรงจ่อบได้ 
   3. ท าใา้ทราบิึงกิจกรม/งาน/โ์รงการพันนาทยนจะด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆของ
เทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
   4. ท าใา้ท้องิินนมยทิศทางการท างานเชิงปฏิบัติการทยนชัดเจนบินงขึ้น ลด์งามซ้ าซ้อนของโ์รงการ 
มยการประ่าน และบูรณาการการท างานกับานางบงานอืนนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


