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ค ำน ำ 

  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ิมเติม ครั้งที่  2  พ.ศ.2563              
ของเทศบาลต าบลดอนยายหอมจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ                    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด            
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนยายหอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลดอนยายหอมฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุก

หน่วยงาน ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ิมเติม และก าหนด

ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลดอนยายหอมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำรบัญ 

ส่วนที่ 1  บทน ำ          หน้ำ 
-  บทน า          1 
-  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
-  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      2 
-  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      2 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 
-  บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ      3 
-  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  4 
   (แบบ ผด.02/1) 
 

ภำคผนวก 
-  ประกาศแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม  5 

   ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีแนวทางการปฏิบัติตามข้อ ๒๗ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งมีการประสานและบูรณาการการท างาน            
กับหน่วยงานต่างๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด            
แก่ประชาชนต่อไป 
  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง เทศบาลต าบลดอนยายหอม        
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาช่วงปีหนึ่ง ที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
  ๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๓. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลดอนยายหอม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ในพ้ืนที่ต าบลดอนยายหอม 
  ๔. เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการ การท างานร่วมระหว่างเทศบาลต าบลดอนยายหอมกับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
  ๕. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประหยัด มีความคุ้มค่า และโปร่งใส ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
  ๖. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนยายหอม มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติ สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
  ๗. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนยายหอม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเชิง
ยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  ๘. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
 
 
 
 



 
2 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 1. ส านักงาน/กองของเทศบาลต าบลดอนยายหอมทีได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ จัดส่งรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม             
การพัฒนา ที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ที่เทศบาลฯรับผิดชอบ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่        
ที่เก่ียวข้อง  
  2. เจ้าหน้าที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนา จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2563  เพ่ิ ม เติ ม  ครั้ งที่  2  พ .ศ .2563  เสนอผู้ บ ริห ารเพ่ื อประกาศใช้                      
  3. ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2563 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนยายหอม เป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และจัดส่ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
  ๑. ท าให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนยายหอม มีประสิทธิภาพ เกิดความประหยัดและ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนา 
  2. ท าให้เทศบาลต าบลดอนยายหอม มีแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมของเทศบาลต าบลดอนยายหอม ส่วนราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่จะ
ด าเนินการในพ้ืนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  3. ท าให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความสอดคล้อง ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เทศบาลต าบลดอนยายหอม 
  ๔. ท าให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวก สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่นได ้
  ๕. ท าให้การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนยายหอม บรรลุวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 






