
   
ประกาศเทศบาลต าบลเวียง 

  เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1 
 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลเวียง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร และเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

   จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 เทศบาลต าบลเวียง      
จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ส าหรับประชาชน
ผู้สนใจสามารถ เข้าดูข้อมูล หรือเสนอแนะแสดงความคิดเห็นได้ท่ี 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียง ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์เทศบาลต าบลเวียง 
  - เวปไซต์  www.wianglocal.go.th 
  - Facebook : เทศบาลต าบลเวียง 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
                  ด.ต. 
                        (ทองอยู่    ใจดี) 

             นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 
 
 

http://www.wianglocal.go.th/


 
    
 

  

  แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน  

  ประจ าปีประจ าปีงบประมาณงบประมาณ  พ.ศ.พ.ศ.25625655  

        เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  

 
  
  
    

  ของของ  
  

  เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลเวียงเวียง  อ าเภอเชียงค าอ าเภอเชียงค า  
    จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยา  
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1.1 บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท า
แผนการด าเนินงาน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการด าเนินงานนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยัง
เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผลอีกด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะพบว่า 
แผนการด าเนินงานเป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา  มีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan)       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะต้องด าเนินการจัดท าหลังจากท่ีได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส าหรับเนื้อหาของ           
แผนการด าเนินงานต้องเป็นการระบุถึงโครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง  ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ต้องมีการระบุถึงรายละเอียดของโครงการท้ังเป้าหมาย งบประมาณ พื้นท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ และระยะเวลาในการด าเนินการ นอกจากนี้โครงการท่ีจะระบุลงในแผนดังกล่าว มิใช่จะเป็นเพียง
โครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเท่านั้น โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ          
ท่ีจะเข้ามาด าเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องระบุลงในแผนการด าเนินงานดังกล่าวด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการ
จริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น  

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจึงท าให้การติดตามประเมินผลส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงานเพิม่เติม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/3867 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ส านัก/กอง/ฝ่ายท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องถิ่น รวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 ส่วนที่ 1  บทน า 
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  2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม แล้วประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนนิงานเพิ่มเติม ประจ าปี 2565 
 
ส านัก/กอง/ฝ่าย        
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก 
ผู้บริหารท้องถ่ิน/สภาท้องถ่ิน 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                           
  
 
 
  
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีจะด าเนินงานในเขต อปท. 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติม 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติม 

พิจารณา 
ร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใชแ้ผนด าเนินงานเพ่ิมเติม 
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1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงานเพิม่เตมิ 
  

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

2. ท าให้มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3. ท าใหก้ารใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ท าให้ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 

5. ท าให้สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกส่วนของเทศบาลต าบลเวียง 

6. สามารถน าแผนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ                 
ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 100.00 3,065,700     100.00 กองช่าง

รวมทั้งสิ้น 5 100.00 3,065,700    100.00

                                                                               

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา
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 แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาศตร ์1 ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ / กิจกรรม (จ่ายจากเงินสะสม) ด าเนินการ ด าเนินการ 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  วางท่อระบายน  า คสล. 

(บริเวณหน้าร้านลาบลุงรบ ถึง 
หน้าบ้านนายสนิท)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
309.00 ม

786,000.00     บ้านพระนั่งดิน
 หมู่ที่ 7 กองช่าง

2  ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 4 
(บริเวณหน้าบ้านนางแต๋ง ถึง 
หน้าบ้านนางจันทร์ทอง)

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม
 215.00 ม. หนา 0.15 ม.

484,700.00           บ้านล้า    
  หมู่ที่ 4 กองช่าง

3  ปรับปรุงคันดิน หมู่ที่ 5 
(บริเวณนานางประมวล ถึง นา
นายประยูร)

ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.50 ม. 
ความยาว 590.00 ม. สูง
เฉล่ีย 2.00 ม.

406,000.00     บ้านไชยพรม   
 หมู่ที่ 5 กองช่าง

4  ปรับปรุงคันดิน หมู่ที่ 5 
(บริเวณนานายสน ถึง นานาย
สวาท)

ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.50 ม. 
ความยาว 550.00 ม. สูง
เฉล่ีย 2.00 ม.

378,000.00     บ้านไชยพรม   
 หมู่ที่ 5 กองช่าง

5  ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. หมู่ที่
 8 (บริเวณซอยข้างบ้าน ผอ.
อดุลย์ ถึง บริเวณท้ายฝาย)

ขนาดยาวรวม 85.00 ม. สูง 
3.00 ม.

1,011,000.00   บ้านดอนไชย 
 หมู่ที่ 8 กองช่าง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลต าบลเวียง

                       บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ
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