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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  5 ข้อ 26  
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 12 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก            
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท า
และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลนางแล จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ       
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลนางแล เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้  
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนางแล และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
เทศบำลต ำบลนำงแล 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ การจัดแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น และแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

  แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ท าให้แนวทางด าเนินงานของเทศบาลต าบลนางแล มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ                   
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงาน และในการจัดท าแผนด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกยิ่งข้ึน 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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    3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. ลดการซ้ าซ้อนของการบริหารงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ 
4. ท าให้การด าเนินโครงการของท้องถิ่นมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
5. เป็นเครื่องส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
7. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมี

ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 

ท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ 
หน่วยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 
เป็นแผนด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 



แบบ ผด.02

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ

โครงกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ

ทีด่ ำเนินกำร ทัง้หมด  

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท.ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 60.00 46,500 52.54                  ส านักปลัดเทศบาล/กองคลัง
แผนงานเคหะและชุมชน 1 20.00 21,000          23.73                  กองช่าง
แผนงานสาธารณสุข 1 20.00 21,000          23.73                  กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 100.00 88,500         100.00               

ยุทธศำสตร/์แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

บัญชสีรุปจ ำนวนครุภัณฑ์และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงรำย

แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม คร้ังที่ 4  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 หน้า 3



ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ครุภัณฑ์ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 21,000.00        เทศบาล งานบริหารงานทัว่ไป
ส าหรับประมวนผล ส าหรับประมวนผล จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลนางแล

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in 23,000.00        เทศบาล งานบริหารงานคลัง
One ส าหรับประมวนผล One ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลนางแล

3 เคร่ืองส ารองไฟ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 2,500.00          เทศบาล งานบริหารงานคลัง

 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลนางแล
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ครุภัณฑ์ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 21,000.00        เทศบาล งานบริหารงานทัว่ไป
ส าหรับประมวนผล ส าหรับประมวนผล จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลนางแล เกี่ยวกบัเคหะ

และชุมชน

แบบ ผด.02/1
บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม ครัง้ที ่4 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

1. ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ครุภัณฑ์ งบประมำณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ครุภัณฑ์
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1.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ รำยละเอียดของ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ครุภัณฑ์ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 21,000.00        เทศบาล งานบริหารทัว่ไป
ส าหรับประมวนผล ส าหรับประมวนผล จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลนางแล เกี่ยวกบัสาธารณสุข

รวมทัง้สิ้น 88,500.00       

งบประมำณ
พ.ศ.2560

1. ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม ครัง้ที ่4 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1

เทศบำลต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงรำย

พ.ศ.2561
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