
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564





ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งท่ี 1 ของเทศบาลต าบลนางแล 
จัดท าขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ภายหลังจากท่ีได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
ไปแล้ว และได้มีการจัดท างบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมท่ีต้องด าเนินการ           
ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนางแล 

    ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมแผนงาน
โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก าหนดห้วงระยะเวลาด าเนินงาน        
ตามความเหมาะสมในรอบปี เพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริงตามก าหนดเวลา เรียงตามยุทธศาสตร์และแผนงาน
งบประมาณ  และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 
ครั้งท่ี 1 เพื่อน าแผนการด าเนินงานใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
 

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน 
เทศบาลต าบลนางแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
 

เรือ่ง               หนา้ 

 

สว่นที ่ 1  บทน า  
 1.  บทน า         1 
 2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
 3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      1 
 4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      2 
  
สว่นที ่ 2  บญัชีโครงการ/กจิกรรม 
 1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01)    3 

2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. 02)    4 
 3.  บัญชคีรุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)       7 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2 หน้า 1 
 

สว่นที ่1 บทน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ก าหนดใหเ้ทศบาลต าบลจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้การด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการ
ท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ การจัดแผนการด าเนินงานจะท าให้
การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกยิ่งขึ้น และแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆท่ีต้อง
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  

แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม               
ที่ด าเนินการจร ิงทั้งหมด ในพื ้นที่ของเทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2563 แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ท าให้แนวทางด าเนินงานของเทศบาลต าบลนางแล มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ ม ีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอ ียดต ่างๆ                  
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ ผู้บริหาร
งานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและท าให้การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และข้อ 26 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2 หน้า 2 
 

    3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน 

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

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
7. เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมี

ประสิทธิภาพ 

ส านัก/กอง และเจ้าหน้าท่ี 
จัดท าบันทึกข้อความ 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 
(เพิ่ม) 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
(เพิ่มเติม) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ 
หน่วยงานอื่นๆ 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
(เพิ่มเติม) 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 
เป็นแผนด าเนินงาน 



                                  แบบ ผด .01

จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ

ที่ด าเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 33.33 180,000.00 23.08 งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

- แผนงานการเกษตร 1 33.33 400,000.00 51.28 งานส่งเสริมการเกษตร

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 33.33 200,000.00 25.64 งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม 3 100.00 780,000.00 100.00

รวมทั้งส้ิน 3 100.00 780,000.00 100.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2
เทศบาลต าบลนางแล  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แนวทาง หน่วยด าเนินการ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิม่เติม) คร้ังที ่2 หนา้ 3



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และแก้ไขป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการจัดต้ังอาสาสมัครปอ้งกันภัย จัดอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 180,000              ในพืน้ที่ งานปอ้งกันฯ

ฝ่ายพลเรือน ปฏิบติัการ เงินนอกงบประมาณ เทศบาล ฝ่ายธุรการ

ต าบลนางแล ส านกัปลัดเทศบาล

 แบบ ผด. 02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2

เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิม่เติม) คร้ังที ่2 หนา้ 4



ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการอบรมและการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 400,000              ในพืน้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร

ด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษ์ เงินนอกงบประมาณ เทศบาล ฝ่ายอ านวยการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต าบลนางแล ส านกัปลัดเทศบาล

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และแหล่ง

เรียนรู้ต้นแบบ

 แบบ ผด. 02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2

เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู บ ารุงรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และย่ังยืน )

แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิม่เติม) คร้ังที ่2 หนา้ 5



ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่ หน่วยด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ จัดอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิง 200,000              ในพืน้ที่ งานปอ้งกันฯ

เครือข่ายอาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่ ปฏิบติัการ เงินนอกงบประมาณ เทศบาล ฝ่ายธุรการ

ต าบลนางแล ต าบลนางแล ส านกัปลัดเทศบาล

 แบบ ผด. 02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2

เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน การลดภาวะโลกร้อน และการลดมลพิษส่ิงแวดล้อม)

แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิม่เติม) คร้ังที ่2 หนา้ 6



ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 คอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ส าหรับ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล 22,000              เทศบาล งานปอ้งกันฯ

งานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน เงินนอกงบประมาณ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ส านกัปลัดเทศบาล

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม 7,500                เทศบาล งานปอ้งกันฯ
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) เงินนอกงบประมาณ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน ส านกัปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2
เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิม่เติม) คร้ังที ่2 หนา้ 7



ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิว้ 15,300              เทศบาล งานปอ้งกันฯ
จอม้วนเก็บในกล่องได้ บงัคับจอ ขึน้ ลง หยุดด้วย เงินนอกงบประมาณ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ
สวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกัปลัดเทศบาล

ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2562

2 เคร่ืองมัลติมีเดีย ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เปน็ 42,500              เทศบาล งานปอ้งกันฯ

โปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เงินนอกงบประมาณ ต าบลนางแล ฝ่ายธุรการ

เพือ่ฉายภาพจากคอมพวิเตอร์และวีดีโอ ตาม ส านกัปลัดเทศบาล

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม

2562

1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2

เทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิม่เติม) คร้ังที ่2 หนา้ 8


