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เทศบาลตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 





คำนำ 

เทศบาลตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการที่ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ครั้งที่ 8) ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว จะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน
มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดห้วงระยะเวลาอันสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลประจำปีนั้น ๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะ
ยึดแนวทางตามปฏิทินแผนการดำเนินงานเป็นหลักในการบริหารโครงการ ให้สำเร็จลุล่วงตามปฏิทินที่กำหนดไว้ 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลตำบลห้วยทราย 
เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 และ 27 การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

(3) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตำบลห้วยทราย จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลห้วยทราย ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ
การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

2.1 เพื ่อให ้การดำเน ินงานการปฏิบัต ิตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 - 2565)               
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

2.2 เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ไปปฏิบัติมคีวามสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยทราย ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานทีด่ำเนินงาน ระยะเวลา หน่วยงานดำเนินงาน  

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลห้วยทราย มีความสอดคล้องกับ

การจัดทำแผนของจังหวัดและอำเภอ จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีจำนวน 3
ขั้นตอน ดังนี้ 



ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็น
โครงการของเทศบาลตำบลเองและโครงการของหน่วยงานอ่ืน 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจาก

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 
1.1 บทนำ 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. 01) 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 
3.1 วัตถุประสงค์ 
3.2 การติดตามและประเมินผล 
3.3 การตรวจสอบโดยอำเภอ 
3.4 การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย นำร่างแผนการ

ดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 5 ข้อ 26 (2) 

 การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วรรคสอง ข้อ 1  
 “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริง
เท่านั้น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป” 
 

 



 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 
 
 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ : แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ 2564 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หน่วยราชการ 
ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและ 

หน่วยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

 เสนอคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 



4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  
4.1ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลห้วยทรายมีความ

ชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น  
4.2 ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลห้วยทรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.3 ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ 

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
4.4 ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงาน

ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
 

******************************* 
 



สารบัญ 

 

เรื่อง                    หน้า 

ส่วนที่ 1 บทนำ  

1.1 บทนำ            1 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน          1 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน              1 - 3 
1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน          4 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการ (ผด.01)                                                                           5   
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                6 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน       6 

 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

แผนงานการศึกษา 2 100.00 24,200.00              100.00 กองการศึกษา
รวม 2 100.00 24,200.00             100.00

รวมท้ังส้ิน 2 100.00 24,200.00             100.00

ยุทธศำสตร์/แนวทำงพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่



แบบ ผด.02
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1 โครงการสงเสริมและพัฒนา
วิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองแสะ  
(แผนพัฒนาทองถ่ิน  
พ.ศ.2561-2565 แกไข
ครั้งที่ 3 หนา 2 ลําดับที่ 1) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยจาย 
เปนคาปายโครงการ คาจัดตกแตง
สถานที่ คาเครื่องเสียง คาวัสดุ อุปกรณ
 คาของที่ระลึก คาใบประกาศ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ

 12,550
(โอนงบประมาณ

รายจายฯ ป 
2564 ครั้งท่ี 8)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองแสะ

กองการศึกษา 
(ศนูยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
หนองแสะ)

2 โครงการสงเสริมวิชาการ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิม
 พระเกียรติฯ บานลานตอง  
(แผนพัฒนาทองถ่ิน  
พ.ศ.2561-2565 แกไข
ครั้งที่ 3 หนา 3 ลําดับที่ 2)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยจาย 
เปนคาปายโครงการ คาจัดตกแตง
สถานที่ คาเครื่องเสียง คาวัสดุ อุปกรณ
 คาของที่ระลึก คาใบประกาศ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ

 11,650
(โอนงบประมาณ

รายจายฯ ป 
2564 ครั้งท่ี 8)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไอทีเฉลิมพระ

เกียรติฯ บานลาน
ตอง

กองการศึกษา 
(ศนูยพัฒนา
เด็กเล็กไอที
เฉลิมพระ

เกียรติฯ บาน
ลานตอง)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     แผนงานการศึกษา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2564

เทศบาลตําบลหวยทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


