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ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส  จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3)   พ.ศ.2561  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนงาน  รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการ
ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลไทยาวาส   
  แผนการด าเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลไทยาวาส  และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้
แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงาน  ระยะเวลา
ในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้  สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1.1 บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่หน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแ ก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรส่วน
ท้องถิ่นมาก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561-2564) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดย
ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 
สงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงได้จัดท า
แผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1)  ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา”เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสขึ้น และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้ง
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการติดตามและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
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  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส มุ่งหวัง
ว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้ 

1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ
นั้น เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ(ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ลักษณะการด าเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติ ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1.3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ   
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาสซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส และ
โครงการ/กิจกรรมของราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่จะด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส และหน่วยงานต่างๆจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้งจึง น าร่างแผนด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า 
ประกอบด้วย 1) บทน า 2)วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน          
4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจ านวน
โครงการและงบประมาณ (ผด.01)  2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด02)  3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์
ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด02/1) 
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ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนด าเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสให้
ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อย
กว่า 30 วัน 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ

จริง   จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิดจากการวิเคราะห์
ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้ 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6. สามารถน าแผนปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณ 

ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2  บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
 

  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการละงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1)  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาครวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละชอง
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด า เนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2561  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน
อีกปีหนึ่ง 

3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1)  ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดง
แผนงานโดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยที่
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 

 
 
 

 



ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8 100.00 10,927,000.00 100.00 กองช่าง

รวมยทุธศาสตร์ที่ 1 8 100.00 10,927,000.00 100.00
รวมทั้งสิน้ 8 100.00 10,927,000.00 100.00

ส่วนที ่2 บัญชสีรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แบบ ผด.01
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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 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้า

บริเวณหมู่บ้านยายห้อง หมู่ที ่ 1 

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูระบายน้้า

บริเวณหมู่บ้านยายห้อง หมู่ที ่ 1 จ้านวน 1 

บาน  สูง 2 เมตร กว้าง 1.73 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส

88,700 บริเวณหมู่บ้าน

ยายห้อง หมู่ที ่ 1

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

2 โครงการขยายเขตประปา ซอย

ท้ายคุ้ง 1 หมุ่ที ่2 และซอยคลอง

สวนหมาก 6 หมู่ที ่3

เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา ซอยท้ายคุ้ง

 1 หมู่ที ่2 และซอยคลองสวนหมาก 6 หมู่ที่

 3 ท่อ PE ขนาด 90 มม. ยาวรวม 1,720 

เมตร  และท่อ PE ขนาด 63 มม. ยาวรวม 

500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.

ไทยาวาส  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

399,000 ซอยท้ายคุ้ง 1 

หมู่ที ่2 และซอย

คลองสวนหมาก 

6 หมู่ที ่3

กองช่าง
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าค

สล. พร้อมวางท่อระบายน้้า 

บริเวณบ้านป้าเปีย๊ก จนถึงทาง

เชื่อมต่อรางระบายน้้าเดิม  หมู่ที ่4

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 

ยาว 31.00 เมตร และวางท่อระบายน้้า PVC

 ขนาด 8 นิ้ว ยาว 35.00 เมตร พร้อมบ่อพัก

น้้าทิง้ คสล. จ้านวน 2 บ่อ เชื่อต่อราง

ระบายน้้าเดิม บริเวณบ้านป้าเปีย๊ก หมู่ที ่4 

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส 

 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

134,000 บริเวณบ้านป้า

เปีย๊ก จนถึงทาง

เชื่อมต่อราง

ระบายน้้าเดิม  

หมู่ที ่4

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าทิง้

 พร้อมบ่อพักน้้าทิง้สายหน้าโรง

กระจก หมู่ที ่4

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้้าทิง้  ท่อ

 PVC ขนาด 8 นิ้ว ยาว 61 เมตร  พร้อมบ่อ

พักน้้าทิง้คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโรง

กระจก หมู่ที ่4รายละเอียดตามแบบแปลน 

อบต.

92,800 สายหน้าโรง

กระจก หมู่ที ่4

กองช่าง
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

5 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้า

บริเวณหลังโรงเรียนวัดไทยาวาส 

(นิลด้าพิทยานุสรณ์) หมู่ที ่4

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูระบายน้้า

บริเวณหลังโรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลด้า

พิทยานุสรณ์) หมู่ที ่4 จ้านวน 1 บาน 

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส

61,100 บริเวณหลัง

โรงเรียนวัดไทยา

วาส (นิลด้า

พิทยานุสรณ์) หมู่

ที ่4

กองช่าง
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายท่ามอญ - คลอง

สวนหมาก หมู่ที ่3

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายท่ามอญ - คลองสวนหมาก หมู่ที ่3

 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,100.00  เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  

4,950.00 ตารางเมตร  พร้อมก้าแพงกันตล่ิง

 คสล. ลึก 2.00 เมตร ยาวรวม 16.00 เมตร

 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

4,173,000 สายท่ามอญ - 

คลองสวนหมาก 

หมู่ที ่3

กองช่าง
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

7 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันตล่ิง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลอง

หลวง-คลองขวาง หมู่ที ่2-4

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างก้าแพงกันตล่ิง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองหลวง-คลอง

ขวาง หมู่ที ่2-4 ลึก 2.00 เมตร ยาวรวม 

633.00 เมตร หรือยาวไม่น้อยกว่า 633 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

4,954,000 ริมคลองหลวง - 

คลองขวาง หมู่ที ่

2-4

กองช่าง
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ

ที่
งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2561

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีตสายไทยาวาส1 ต่อ

จากจุดเดิมถึงทางหลวงแผ่นดิน 

3415 หมู่ที ่4

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีตสายไทยาวาส1 ต่อจากจุดเดิมถึงทาง

หลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที ่4  กว้าง 5.20 

เมตร ยาว 401.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 

เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,085.20 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 

อบต. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

1,024,400 สายไทยาวาส1 

ต่อจากจุดเดิมถึง

ทางหลวงแผ่นดิน

 3415 หมู่ที ่4

กองช่าง

รวม 8 10,927,000
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ประเภทครภุณัฑ์/แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเป็นรอ้ย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ
(บาท)

 คิดเป็นรอ้ย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

 หน่วย
ด าเนินการ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
   1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 40.00 47,000.00 17.13 ส้านักปลัด

รวม 2 40.00 47,000.00 17.13
2. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 40.00 167,400.00 61.01 กองช่าง

รวม 2 40.00 167,400.00 61.01
3. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
   3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 20.00 60,000.00 21.87 ส้านักปลัด

รวม 1 20.00 60,000.00 21.87
รวมทั้งสิน้ 5 100.00 274,400.00 100.00

แบบ ผด.02/1

บัญชสีรุปจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม
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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 โต๊ะประชุมสภา อบต.ฯ เพื่อจดัซ้ือโต๊ะประชุมาสภา อบต. จ้านวน 1 ชุด

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานขององค์การบริหารส่วนต้าบล

ไทยาวาส

32,000 อบต.ไทยาวาส ส้านักปลัด

2 โต๊ะเคาร์เตอร์ส้านักงาน เพื่อจดัซ้ือโต๊ะเคาร์เตอร์ส้านักงาน จ้านวน 1 ชุด

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานขององค์การบริหารส่วนต้าบล

ไทยาวาส

15,000 อบต.ไทยาวาส ส้านักปลัด

รวม 2 47,000

แบบ ผ.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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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 ป้ายซอย เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือป้ายชือ่บอกซอยภายในพืน้ที ่อบต .ไทยา

วาส จ้านวน 6 ป้าย พร้อมติดต้ัง  จ้านวน 6 ป้าย รายละเอียด

ตามแบบแปลน อบต.ไทยาวาส

76,000 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

2 หอกระจายขา่ว เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว บริเวณส้านักงานและ

พืน้ที ่อบต.ไทยาวาส  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไทยา

วาส

91,400 อบต.ไทยาวาส กองช่าง

รวม 2 167,400

แบบ ผ.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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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 ไมโครโฟนส้าหรับห้องประชุม เพื่อจดัซ้ือชุดไมโครโฟนส้าหรับห้องประชุม จ้านวน 1 

ชุด  พร้อมติดต้ัง

60,000 อบต.ไทยาวาส ส้านักปลัด

รวม 1 60,000

แบบ ผ.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดบั

ที่
ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั
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1. 

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 โครงการปรัปบรุงภมูิทัศนริ์ม

แม่น า้นครชัยศรีโดยการก่อสร้าง

แพประจ้าที่

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหง่ใหม่ต้าบลไท

ยาวาส และสร้างรายได้แก่ชุมชน

      2,000,000 บริเวณริม

แม่น า้นคร

ชัยศรี หนา้

วัดไทยาวาส

ส้านกัปลัด/

กองช่าง

2,000,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ด าเนินการในพ้ืนที่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวม

18



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)  

--------------------------------------- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ๒๕59 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  26 (2) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 

  บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เพ่ิมเติม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕59 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  1)  เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิ น  
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้   และสามารถดาวน์ โหลดรายละเอียดเ พ่ิมเติมได้ที่  
www.thaiyawas.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 19  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

                                                           
 

   (นายประสาท     รับพรพระ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 
 
 
 
 


