
 
แผนดําเนินงานเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) 

 
 

ของ 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

 

 





สวนที่ 1 
บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
พ.ศ.2548 ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนําแผน        
ไปปฏิบัติ ขอ 27 แผนดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ 
 

 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 1.เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.เพ่ือทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึน้ 
 3.เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับสวนราชการและ
หนวยงานอื่นๆ 
 4.เพ่ือใหการติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปมีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติมากขึ้น 
 5.เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 การจัดทําแผนดําเนินงานเพิ่มเติม ให เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซอมแนวทาง         
การดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนําแผนไปปฏิบัติ ขอ 27 แผนดําเนินงานใหจัดทํา      
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ นั้น 
 

 ประโยชนของแผนดําเนินงาน 
 1.ทําใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 
 2.ทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 3.ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอ่ืนๆ 
 4.ทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และงายตอการปฏิบัติมาก
ยิ่งข้ึน 
 
 
 



 
 เคาโครงแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา    
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
โดยมีแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 
 

 สวนท่ี 1 บทนํา 
  องคประกอบ ประกอบดวย 
   - บทนํา 
   - วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
   - ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   - ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 

 สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องคประกอบ ประกอบดวย 
   - แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
   - แบบ ผด.02 บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
สารบัญ 

เรื่อง           หนา 
 
สวนที่ 1  
 บทนํา 
สวนที่ 2 
 - บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 - รายละเอียดแผนดําเนินงานเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) 
   เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (แบบ ผด.02) 
 

 ยุทธศาสตรที ่2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 - 2.1 แผนงานการศึกษา         1 
  

  
 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 1 100.00 30,700                   100.00 สํานักการศึกษา

รวม 1 100.00 30,700 100.00

รวมทั้งสิ้น 1 100.00 30,700 100.00

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่ 2)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  



รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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1 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV

  - ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน

คุณภาพแหง

การเรยีนรูดานสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV ประกอบดวย

๑.โทรทัศนแอลอีดี 

(LED TV) แบบ Smart TV 

หรือ (Android TV) 

ขนาดไมนอยกวา 54 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง 

พรอมลําโพงจําลอง

สภาพแวดลอมหูฟง Soundba

๒.ชุดรับสัญญาณโทรทัศนผาน

ดาวเทียม จํานวน 1 ชุด 

๓.เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

IRD จํานวน 1 เครื่อง

 30,700 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สํานักการศึกษา

รวม 1 โครงการ  30,700 

(เงินอุดหนุนเฉพาะ

หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

1

แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๒.1 : แผนงานการศึกษา

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3
ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กจิกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ฉบับที่ 2)

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม
     งบประมาณ     

 (บาท) สถานที่ดําเนินการ


