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คํานํา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 25๕๙ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  
โดยมีจุดมุงหมาย  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององคปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณน้ัน  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ/กิจกรรม              
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ      
ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล น้ัน 
 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะเพิ่มเติมแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ 

  ดัง น้ัน แผนการ ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๑ ( เพิ่ มเ ติม  ฉบับที่1 )                       
จึงเปนแผนการดําเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแตละสวนราชการใน
สังกัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  โดยหวังวาการดําเนินงานตามแผนดังกลาวจะเปนไปตามที่ไดกําหนดและ
เปนประโยชนตอการดําเนินงานตอไป 
 

                  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
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สวนท่ี  1 

                               
บทนํา 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องคปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ  และการขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ิน  

  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ครอบคลุม 17  ชุมชน
และยังเปนที่ ต้ังของหนวยงานสวนราชการตางๆ  มีหนาที่ดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ภายใตบังคับ   
แหงกฎหมายในการบริการสาธารณะและการพัฒนาภายในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  โดยจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลอากาศอํานวยข้ึน  เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน  มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซอนของโครงการ/กิจกรรม  มีการประสานและบูรณาการ  การทํางาน
กับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารงาน
ของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเปน
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล   

   
                   วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
  1.  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนตามระยะเวลาที่กําหนด 
  2.  เพื่อเปนการประสานและบูรณาการแผนงาน/โครงการของหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงาน
จริงในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
  3.  เพื่อแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการในปงบประมาณน้ัน 
  4.  เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
  5.  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ   
ที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณน้ัน 
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ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙  
ขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินการโดยมีข้ันตอน  ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา             

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ                       
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน   

ขอ 2๗  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช  
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่
องคกรแกครองสวนทองถ่ินในงบประมาณน้ัน 
   

 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1.  เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหาและตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนตามระยะเวลาที่กําหนด 
2.  เปนการประสานและบูรณาการ แผนงาน/โครงการของหนวยงานตางๆที่ปฏิบัติงานจริง 

ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
3.  ทําใหทราบเปาหมายรายละเอียดกจิกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ 

ดําเนินการในปงบประมาณน้ัน 
4.  สอดคลองกับแผนพัฒนาและนโยบายของผูบรหิารทองถ่ิน 
5.  เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที ่

ดําเนินการจรงิในปงบประมาณน้ัน 
 

………………………………………………… 
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สวนที่  2 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01

จํานวน  คิดเปนรอยละ  จํานวน คิดเปนรอยละ

โครงการ  ของโครงการ  งบประมาณ ของงบประมาณ

ท่ีดําเนินการ ท้ังหมด ท้ังหมด

1.  ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

1.1 เดิมบรรจุไว 7 8.14 1,265,000.00                         2.94 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 7 8.14         1,265,000.00               2.94

2.  ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 เดิมบรรจุไว 36 41.86 27,869,200.00                     64.85 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 4 4.65 244,000.00                           0.57 อากาศอํานวย

รวม 40 46.51       28,113,200.00             65.42

3.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 เดิมบรรจุไว 2 2.33 11,093,700.00                     25.81 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 2 2.33       11,093,700.00             25.81

4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

1.1 เดิมบรรจุไว 0 0.00 445,000.00                            1.04 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 2 2.33 15,000.00                             0.03 อากาศอํานวย

รวม 2 2.33 460,000.00                         1.07 5
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1)

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
หนวย

ดําเนินการ



แบบ ผด.01

จํานวน  คิดเปนรอยละ  จํานวน คิดเปนรอยละ

โครงการ  ของโครงการ  งบประมาณ ของงบประมาณ

ท่ีดําเนินการ ท้ังหมด ท้ังหมด

5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี

1.1 เดิมบรรจุไว 16 18.60           1,277,000.00          2.97 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 16 18.60          1,277,000.00        2.97

6.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบรอย

1.1 เดิมบรรจุไว 8 9.30             180,000.00             0.42 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 1 1.16             136,000.00             0.32 อากาศอํานวย

รวม 9 10.47          316,000.00           0.74

7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการภารกิจของสวนราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

1.1 เดิมบรรจุไว 2 2.33             300,000.00             0.70 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 2 2.33            300,000.00           0.70

8.ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

1.1 เดิมบรรจุไว 3 3.49             150,000.00             0.35 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 3 3.49            150,000.00           0.35

รวมท้ังสิ้น 81 94.19          42,974,900.00      100.00 6

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
หนวย

ดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1)

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย



ลําดับ สถานท่ี หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสัตวปลอดโรค 1.สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น 30,000 ทต.อากาศอํานวย กองสาธาฯ

คนปลอดภัยจากโรคพิษ ทะเบียนสัตว (งบเทศบาล)

สุนัขบา 2.ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัข

และแมวท้ัง 17 ชุมชน

3.ฉีดยาคุมกําเนิดและทําหมันสุนัขและแมว

2 โครงการพัฒนาระบบ  - อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 102,000 ทต.อากาศอํานวย กองสาธาฯ

สุขาภิบาลในโรงเรียน ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ (อุดหนุน)

และชุมชนของสมเด็จ รัตนราชสุดาฯสยามบรมจํานวน 17 ชุมชน 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

สยามบรมราชกุมารี -อุดหนุนโครงการควบคุม

3 โครงการควบคุมโรคขาดสาร โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ 102,000 ทต.อากาศอํานวย กองสาธาฯ

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุน)

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จํานวน 17 ชุมชน ในเขตเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย

4 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน -สํารวจขอมูลจํานวนสัตว 10,000 ทต.อากาศอํานวย กองสาธาฯ

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตวจํานวน 17 ชุมชน (งบเทศบาล)

ตามโครงการสัตวปลอดโรค ในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

รวม 4 244,000 7
บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
      2.2  แผนงานสาธารณสุข

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) แบบ ผด.02



ลําดับ สถานท่ี หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  -กําหนดพ้ืนท่ีปกปองพันธุกรรมพืช 10,000 ทต.อากาศอํานวย กองสาธาฯ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน  4  แหง (งบเทศบาล)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  -จัดตั้งศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทองถิ่นเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
 จํานวน 4 แหง

2 โครงการสํานักงานสีเขียว 1.ลดคาใชจายในสํานักงานจากการใช 5,000 ทต.อากาศอํานวย กองสาธาฯ

ทรัพยากร พลังงานอยางคุมคาและ (งบเทศบาล)
มีประสิทธิภาพ

2.การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพ

ของพนักงานสํานักงาน/ศูนยการเรียนรูฯ

ในเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

รวม 2 15,000

ลําดับ สถานท่ี หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงคและแกไขปญหา  -อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหา 136,000 ทต.อากาศอํานวย กองสาธาฯ

ยาเสพติดTo be number one ยาเสพติด To be number one (อุดหนุน)

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/ (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิง ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา สิริวัฒนาพรรณวดี จํานวน 17 ชุมชน 
พรรณวดี ในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

รวม 1 136,000 8

6. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
      6.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

      4.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม



ผด.02/1

ลําดับ สถานท่ี หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 เกาอ้ีผูบริหาร จํานวน  6  ตัว - เกาอ้ีผูบริหารจํานวน  6  ตัว 21,000 ทต.อากาศอํานวย สํานักปลัด

(งบเทศบาล) เทศบาล

รวม 1 21,000

ลําดับ สถานท่ี หนวย

ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษ - เคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษ 18,000 ทต.อากาศอํานวย สํานักปลัด

ธรรมดา สงเอกสารไดคร้ังละ ธรรมดา สงเอกสารไดคร้ังละ 20 แผน (งบเทศบาล) เทศบาล

20 แผน ความเร็วไมเกิน 6 วินาที/แผน

รวม 1 18,000

9

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1)

ครุภัณฑสํานักงาน

บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

บริหารงานท่ัวไป

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


