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 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ของเทศบาลต าบลนาม่อง  ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  หมวด 5 ข้อ 26  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
5797 ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจักท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  
2561 – 2564) ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
6247 ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2560  เรื่องแนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ของเทศบาล
ต าบลนาม่อง  ได้ก าหนดรายละเอียดของโครงการ – กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลนาม่อง  โดยโครงการ / กิจกรรมพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานฯ มีที่มาจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ของเทศบาลต าบลนาม่อง 

 เทศบาลต าบลนาม่อง  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้ให้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือประกอบข้อมูลในการจัดท าแผนการด าเนินงานฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่รวบรวมแผนงานโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาจัดท าแผนการด าเนินงานฯ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ของเทศบาลต าบลนาม่อง  ในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนนโยบำยและแผน 
เทศบำลต ำบลนำม่อง 
   ตุลำคม  2562   

             
   

 
 



สำรบัญ 
             
          หน้ำ 

ส่วนที่  ๑   บทน ำ 

  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

  -  บทน า          1 

  -  วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน       1 

  -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      1 

  -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      2 

ส่วนที่  ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

-  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น    3 - 4 
   กิจกรรมและงบประมาณ 

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    5 - 45 

-  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ           46 - 84 
   ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ภำคผนวก ประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 
  เรื่อง  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
  ของเทศบาลต าบลนาม่อง        85  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑ - 
 

บทน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการ
ด าเนินงาน   

 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบล  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้  และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  
ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนการด าเนินงาน   

 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 แผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63  แผนการด าเนินงานเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการพัฒนา / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63  ท าให้
แนวทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ        
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการพัฒนา / กิจกรรม  ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกยิ่งขึ้น 

 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  ด้วยการจักท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2561  หมวด 5 ข้อ 26  ได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลนาม่อง  จัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้      

 ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล  รวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้อถ่ิน 

 ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาม่องพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น   ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้องสามสิบวัน 

 ขั้นตอนที่  3  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมารจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 การขยายเวลาจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 



- ๒ - 
 

 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

 ๑.  ท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ของเทศบาลต าบลนาม่อง  มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 ๒.  ท าให้ทราบถึงแผนงาน / โครงการของหน่วยงาน  ที่ด าเนินการจริงในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาม่อง 
 ๓.  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ  ที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
 ๔.  เป็นการประสานและบูรณาการแผนงาน – โครงการของหน่วยงาน 
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ภำคผนวก 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 

เรื่อง  แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ของเทศบาลต าบลนาม่อง 
  

 


