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สารบัญ 
           หน้า 

บทน า              ๑ 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ              2  
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี      3 
   



    ๑ 
 

บทน า 
ตามที่เทศบาลต าบลท่ายางได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๖5  และแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  ไปแล้วนั้น  
ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลท่ายางมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  และได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลท่ายาง  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  ๒๕๖5  ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่ายาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕๖5   
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลท่ายางจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)          
พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒  ลงวันที่  ๖  พฤศจิกายน  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่
เขตเทศบาลต าบลท่ายาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
  ๒. เพ่ือให้สามารถประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างเป็นระบบ 
  ๓. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง 
  ๔. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  
มท  ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒  ลงวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
   

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
  ๑. ประชาชนได้รับทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลท่ายาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
  ๒. เทศบาลต าบลท่ายาง  สามารถประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
และในหน่วยงานเดียวกันได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เทศบาลต าบลท่ายาง  มีกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาที่ชัดเจน  หน่วยงาน
สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า 
  ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายางและประชาชน
ทั่วไปมีกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายางได้อย่างต่อเนื่อง 



                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๑ 
 

๒ 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 

เทศบาลต าบลท่ายาง 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ         
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
รวม      

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต      

รวม - - - -  
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม      

รวม - - - -  
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ           
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

รวม - - - -  
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี      
    5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100.00 122,7๐๐ 100.00 เทศบาลต าบลท่ายาง 

รวม 1 100.00 122,7๐๐ 100.00  
รวมทั้งหมด 1 ๑๐๐.๐๐ 122,7๐๐ ๑๐๐.๐๐  

 
 



แบบ ผด.๐๒ 
 

๓ 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 

เทศบาลต าบลท่ายาง 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
 

รายละเอียด 
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

๑. โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายบ้านมั่นคง  หมู่ที่  
8  ต าบลท่าคอย  อ าเภอ
ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

ขยาย เขต เสี ย งตามสาย  ย า ว 
1,077.00 เมตร พร้อมติดตั้ ง
เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 

122,7๐๐ บ้ านมั่ น ค ง  ชุ มชน
บ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 8 
ต าบลท่าคอย 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

            

 


