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ค ำน ำ 
  แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ของเทศบำลต ำบลริมเหนือ 
จัดท ำขึ้นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แผนงำน รำยละเอียด โครงกำรและกิจกรรมที่ต้องกำรด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต ำบลริมเหนือ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 

  แผนด ำเนินงำนฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนกำรปฏิบัติงำน ตำมบัญชีโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2565 โครงกำรบริหำร
จัดกำรตลำดลำนค้ำชุมชนต ำบลริมเหนือ โดยได้จ ำแนกรำยละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศำสตร์และแนวทำง   
กำรพัฒนำเพ่ือให้ทรำบถึงกิจกรรมกำรพัฒนำที่ได้แสดงถึงโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนทั้งหมด 

  เทศบำลต ำบลริมเหนือ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น และสำมำรถใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนในเขตพ้ืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นของผู้บริหำรด้วย 
 
 

            งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
            ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลริมเหนือ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

สำรบัญ 
เรื่อง                      หน้ำ 
ส่วนที่   1 แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 

- บทน ำ            1 
- วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน         2 
- ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน            2  
- ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน         2 

ส่วนที่  2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม                
- บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรกิจกรรมและงบประมำณ (แบบ ผด.01)      3 
- บัญชีจ ำนวนโครงกำรกิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด.02)     

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ  
กำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว 
       - แผนงำนกำรพำณิชย์       6 
   



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
เทศบาลต าบลริมเหนือ 

อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่
*********************************************** 

 
 
1.1  บทน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1  
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 3867 ลงวันที่     
6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
       ภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลต าบลริมเหนือ จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของเทศบาลให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  
   เทศบาลต าบลริมเหนือ มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการ การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในในปีงบประมาณนั้น 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก ดังนี้ 

    3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปที่
เทศบาลอุดหนุนหน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

ส่วนที ่ 1 บทน ำ 



- ๒ - 
 

 
 

    3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาของเทศบาลที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

ที่ด าเนินเงินการในพ้ืนที่เทศบาล  
    3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสาน

การด าเนินงานในพ้ืนที ่

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลริมเหนือ  ได้จั ดท าแผนการด า เนินงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ
จริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
   ๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบผด. ๐๑) 

  ๒.  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ     (แบบผด.02) 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลริมเหนือ 
6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้อย่างถูกต้อง 
 

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

แบบ ผด. ๐๑ 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

1) ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

     1.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0.00                     -   0.00 ส านักปลัด

รวม 0 0.00 -                  0.00
2) ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและแหล่งน้ า

     2.1 แผนงานเคหะชุมชน 0 0.00 -                  0.00 กองช่าง

     2.2 แผนงานการเกษตร 0 0.00 -                  0.00 กองช่าง

     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 -                  0.00 กองช่าง
รวม 0 0.00 -                  0.00

3) ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
   การรักษาความเรียบร้อย

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0.00 -                  0.00 ส านักปลัด

    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 -                  0.00 ส านักปลัด

รวม 0 0.00 -                  0.00

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

แบบ ผด. 01 

4) ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

     4.1 แผนงานการเกษตร 0 0.00 -                  0.00 ส านักปลัด

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 -                  0.00 ส านักปลัด

รวม 0 0.00 -                  0.00
5) ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตร
และการท่องเทีย่ว

     5.1 แผนงานการศึกษา 0 0.00 -                  0.00 กองการศึกษาฯ
     5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0.00 -                  0.00 ส านักปลัด
     5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 -                  0.00 ส านักปลัด
     5.4 แผนงานพาณิชย์ 1 100.00 125,477.00     100.00 ส านักปลัด
     5.5 แผนงานการเกษตร 0 0.00 -                  0.00 ส านักปลัด
     5.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0.00 -                  0.00 กองการศึกษาฯ

รวม 1 100.00 125,477.00     100.00
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ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

แบบ ผด. 01 

6) ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
   ภูมปิัญญาท้องถ่ิน

     6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0.00 -                  0.00 กองการศึกษาฯ

รวม 0 0.00 -                  0.00
7) ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละ
   การพัฒนาองค์กร

    7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 0 0.00 -                  0.00 ส านักปลัด

    7.2 แผนงานงบกลาง 0 0.00 -                  0.00 ส านักปลัด

รวม 0 0.00 -                  0.00
รวมทัง้สิ้น 1 100.00 125,477.00        100.00
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 5.4แผนงานการพาณิชย์

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 โครงการบริหารจัดการตลาด

ลานค้าชุมชนต าบลริมเหนือ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 75 ล าดับที ่2)

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการบริหารจัดการ
ตลาดลานค้าชุมชน ต าบล
ริมเหนือ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2566 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ 
ด้วย ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่า 
ทีดิ่น ค่าบริหารจัดการ 
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที ่ฯลฯ

125,477 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รวม 125,477

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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