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องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

คานา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
โนนแดง จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ ว6732 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2562 การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง ได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จึง
ได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเป็นเครื่ องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นใช้ควบคุมให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปที่
วางไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
บทนํา
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
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หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง ได้จัดทําและประกาศใช้แผนการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 นั้น
เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง ได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุม
สภา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง จึงได้
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเป็นเครื่ องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และเพื่อใช้ควบคุมให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงมีความชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติ
(นายโกฎ โลมบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
อนุมัติวันที่...............................................

เรื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
**********************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 เพื่อแสดงถึงรายละเอีย ดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสม โดยกาหนดช่ว ง
ระยะเวลาในการดาเนินงานให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดาเนินงานให้
เป็น ไปอย่ างเหมาะสม และมีป ระสิทธิภ าพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0810.3/ ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงานงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

( นายโกฏ โลมบุตร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง
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ส่วนที่ 1
1. บทนา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ดท าแผนพัฒ นาองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่นั้น โดยแผนการดาเนินงานเป็นแผนซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น แผนการดาเนินงานเป็นเอกสาร
ที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนิน.การในปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ทางานกับหน่วยงาน และการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ ว6732
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้จัดทา
แผนการดาเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
2.1 เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
2.2 ใช้เป็นเครื่องมือกาหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.3 ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
2.4 เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนแดง ในปีงบประมาณ 2563
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนการ
ดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนั บสนุ น การจั ดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/
กิจกรรมที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบล และโครงการ/กิจ กรรมที่ห น่ ว ยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่โ ดยข้อมูล ดังกล่ าวอาจตรว จสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอาเภอเมืองแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาร่างแผนดการโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 บทนา
- ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2
จากนั้น คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดทาแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลโนนแดงจะนาร่างแผนการ
ดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่ วน
ตาบลโนนแดงทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของ
ท้องถิ่น
3. ทาให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดาเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการพัฒนาอะไรใน
พื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติ ดตามและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส
5. เป็นการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานต่างๆ
6. การจัดทาแผนการดาเนินงาน จะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

***************************
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แบบ ผด.01

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ(บาท)

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

4

100

851,000

100

กองช่าง

4
4

100
100

100
851,000

100
100

4
แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางสาวปราณี พิมพ์
สวัสดิ์ ถึงบ้านนางวงเดือน
พายุพัด หมู่ที่ 4 บ้านเจริญ
ผล ตาบลโนนแดง อาเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้า สายบ้านนางสาวปราณี
พิมพ์สวัสดิ์ ถึงบ้านนางวง
เดือน พายุพัด หมู่ที่ 4 บ้าน
เจริญผล ตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 500.00 ตารางเมตร ไม่มไี หล่ทาง พร้อม
ติดป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบประมาณการราคา อบต.
โนนแดง)
ปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติด
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบประมาณการราคา อบต.โนนแดง)

2

271,000 หมู่ที่ 4 บ้าน
เจริญผล

กองช่าง

157,000 หมู่ที่ 4 บ้าน
เจริญผล

กองช่าง

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

ที่

สถานที่
หน่วย
งบประมาณ
ดาเนินการ ดาเนินการ

5
แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

3

โครงการซ่ อ มแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนองโสมง
เหนื อ หมู่ที่ 8 ถึ งบ้านซับ
ช่ อ งแมว หมู่ ที่ 7 ต าบล
โนนแดง อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 265,000 บ้านหนอง
ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
โสมงเหนือ
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,620.00
หมู่ที่ 8 ถึง
ลูกบาศก์เมตร
บ้านซับช่อง
(รายละเอียดตามแบบประมาณการราคา
แมว หมู่ที่ 7
อบต.โนนแดง)

กองช่าง

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

ที่

สถานที่
หน่วย
งบประมาณ
ดาเนินการ ดาเนินการ

6
แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

4

โครงการวางท่อระบายน้าสู่
พื้ น ที่ ก ารเกษตรบ้ า นโนน
แดง บริ เ วณที่ น านายขู ลู
แรงโนนแดง หมู่ ที่ 2 บ้ า น
โนนแดง ต าบลโนนแดง
อ าเภอบ้ า นเขว้ า จั ง หวั ด
ชัยภูมิ

1. วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
0.80x1.00 เมตร จานวน 46 ท่อน วางบ่อ
พั ก น้ า ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ข น า ด
1.00x1.40x1.45 เมตร จานวน 6 บ่อ
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
0.60x1.00 เมตร จานวน 22 ท่อน พร้อมยา
แนวรอยต่อด้วยปูนซีเมนต์เรียบร้อย พร้อมติด
ป้าย จานวน 1 ป้าย

158,000 หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนแดง

กองช่าง

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

ที่

สถานที่
หน่วย
งบประมาณ
ดาเนินการ ดาเนินการ

7

8

