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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  ฉบับที่2 )                       
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
และยังเปนที่ต้ังของหนวยงานสวนราชการตางๆ  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 7.69 1,265,000.00                          2.92 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 7 7.69         1,265,000.00               2.92

2.  ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 เดิมบรรจุไว 40 43.96 28,113,200.00                     64.80 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 40 43.96        28,113,200.00             64.80

3.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 เดิมบรรจุไว 2 2.20 11,093,700.00                     25.57 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 4 4.40 212,000.00                             0.49 อากาศอํานวย

รวม 6 6.59       11,305,700.00             26.06

4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

1.1 เดิมบรรจุไว 7 7.69 460,000.00                             1.06 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 7 7.69 460,000.00                         1.06

5
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2)

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ



แบบ ผด.01

จํานวน  คิดเปนรอยละ  จํานวน คิดเปนรอยละ

โครงการ  ของโครงการ  งบประมาณ ของงบประมาณ

ท่ีดําเนินการ ท้ังหมด ท้ังหมด

5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี

1.1 เดิมบรรจุไว 16 17.58           1,277,000.00          2.94 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 1 1.10              200,000.00             0.46 อากาศอํานวย

รวม 17 18.68          1,477,000.00         3.40

6.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา -                

ความสงบเรียบรอย -                

1.1 เดิมบรรจุไว 9 9.89              316,000.00             0.73 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 9 9.89            316,000.00           0.73

7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการภารกิจของสวนราชการและองคกร -                

ปกครองสวนทองถ่ิน -                

1.1 เดิมบรรจุไว 2 2.20              300,000.00             0.69 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 2 2.20            300,000.00           0.69

8.ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว -                

1.1 เดิมบรรจุไว 3 3.30              150,000.00             0.35 เทศบาลตําบล

1.2 เพิ่มเติม(โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม) 0 0.00 0.00 0.00 อากาศอํานวย

รวม 3 3.30            150,000.00           0.35

รวมท้ังสิ้น 91 100.00        43,386,900.00      100.00

6
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา หนวยดําเนินการ

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย



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 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 12,000 ตรอกผาลี กองชาง

ตรอกผาลี  ชุมชนที่ 9 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 4.60 เมตร

หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร
รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบล

อากาศอํานวยกําหนด 

2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร  117,000 ตรอกคําภา 1 กองชาง

ตรอกคําภา 1 ชุมชนที่ 9 กวาง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไมนอยกวา 208

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสราง

ของทองถ่ินแบบเลขที่ ท1-01) ลงลูกรัง

รองพื้นทาง กวางเฉลี่ย 4.00เมตร ยาวเฉลี่ย

52.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.20เมตร หรือปริมาณ

ลูกรังไมนอยกวา 52.00 ลบ.ม.ไหลทางเสริม

ลูกรัง ขางละ 0.25 เมตร และวางทอระบายนํ้า

ลอดถนนขนาด dia 0.40 x 1.00 เมตร

จํานวน 1 แหง แหงละ 6 ทอน พรอมติดต้ัง

ปายโครงการจํานวน 1ปายรูปแบบรายละเอียด

ตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด 7

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2)
บัญชีโครงการ  / กิจกรรม / งบประมาณ  

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

3. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน
    3.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



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.

3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร  41,000 ตรอกบุญย้ิม กองชาง

ตรอกบุญย้ิม ชุมชนที่ 13 กวาง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไมนอยกวา 66

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสราง

ของทองถ่ินแบบเลขที่ ท1-01)และวางทอ

ระบายนํ้าลอดถนนขนาดdia 0.40x1.00เมตร 

จํานวน 1 แหง แหงละ 5 ทอน 

4 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร  42,000 ตรอกลุงยม กองชาง

ตรอกลุงยม  ชุมชนที่ 14 กวาง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไมนอยกวา 69

ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสราง

ของทองถ่ินแบบเลขที่ ท1-01)และวางทอ

ระบายนํ้าลอดถนนขนาดdia 0.40x1.00เมตร 

จํานวน 1 แหง แหงละ 5 ทอน 

รวม 4 212,000

ลําดับ  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 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 โครงการบํารุงรักษา ซอมแซม -บํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย 200,000 17 ชุมชน กองวิชาการฯ

และปรับปรุงเสียงตามสาย จํานวน 17 ชุมชน ในเขตเทศบาล ทต.อากาศอํานวย

ตําบลอากาศอํานวย

รวม 1 200,000 8

      5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ



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 ตูเหล็ก  3  ตู -ตูเหล็ก  จํานวน 3  ตู 15,000 ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการฯ

รวม 1 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 เครื่องเสียงพรอมลําโพง 1 ชุด -เครื่องเสียงพรอมลําโพง  จํานวน 1 ชุด 45,000 ทต.อากาศอํานวย กองวิชาการฯ

รวม 1 45,000

9

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน
                  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2)

ครุภัณฑสํานักงาน

บริหารงานท่ัวไป

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

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

บริหารงานท่ัวไป

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


