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คํานํา 
 

แผนการดําเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ของเทศบาลตําบลหนอง 
สูงเหนือ จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.
2548  รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนการดําเนินงานดังกล่าว จึงเป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี 
ดําเนินการจริงท้ังหมดตามประกาศใช้งบประมาณรายจา่ยจากเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เม่ือคราวประชุม สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2564 เม่ือวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยจําแนกรายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานต่างๆที่กําหนดไว้ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดาํเนินการ หน่วยงานดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน  
ดังนั้นแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินและควบคุมการดําเนินงานในเขตพื้นที่ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลดว้ย 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ของ 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
คณะผู้บริหารต่อไป 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหนองสูงเหนือ 

                                                                                                                   มกราคม 2565 
 

 

 
 
 
 
 



 
                                               
   

สารบัญ 
 
 

            หน้า 
ส่วนท่ี  1 บทนํา                1-2 
 
ส่วนท่ี  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม               

-บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ(ผด.01)    3-4 
-บัญชีโครงการ / รายละเอียดโครงการ(ผด.02)    5-10 
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ส่วนที่  1 
บทนํา 

1.1 บทนํา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน คือ  แผนพัฒนาท้องถ่ินปี(พ.ศ.2561-2565)และแผนการดาํเนินงานประจําป ีซ่ึงแผนการดําเนินงาน
ประจําปีนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา  และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประจําปีงบประมาณนั้น  แผนการดาํเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุ
แผนงาน  /  โครงการ  /  กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณน้ัน  ทําให้แนวทางในการดาํเนินงานใน
ปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน    มีการประสานและบูรณาการการ
ทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน  /  โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้
การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
  แผนการดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงาน  และ
การประเมินผลแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทํา  ดังนี้ 
  1)  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ  (Action  Plan) 
  2)  จัดทําหลังจากท่ีได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
  3) แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง 
  4) เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานท่ีเข้ามาดําเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน 
2) เพื่อควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนา  

 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (หมวด 5 ข้อ 26)ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทํา
แผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องการ
ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จัดทําร่าง
แผนการดําเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน / โครงการ  จากแผนงาน / โครงการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และหน่วยงานต่าง ๆ 
  3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน นํารา่งแผนการดาํเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนนิงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้
ความเห็นชอบ 
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  5) เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการ
ดําเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

แผนการดําเนินงาน  มีรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมท่ีจะมีการ
ดําเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน    
ท้องถ่ินแห่งน้ันเอง  และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดาํเนินการในพื้นที่  โดย   ข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ  หรือก่ิงอําเภอ  แบบ
บูรณาการ 

ขั้นตอนที่  2  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ  จัดทาํร่างแผนการ
ดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยมีเค้าโครง  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1  บทนํา  ส่วนที่  
2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินนําร่างแผนการดาํเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาเห็นชอบ
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
  1) เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี ความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
  2) เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล    จากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่องค์กร         
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3) เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 14              58.33           6,408,000       47.49             

2.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต -             -               -                 -                

3.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนและสังคม -             -               -                 -                

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว -             -               -                 -                

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -             -               -                 -                

6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น -             -               -                 -                

รวม 14             58.33          6,408,000      47.49            
รวมทั้งสิ้น 14             58.33          6,408,000      47.49            

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.01
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1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ รายละเอียดของ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 384,000   บ้านหนองสูง หมู่ 2 กองช่าง
ซอยบ้านฤาษี 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูงเหนือ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 499,000   บ้านโนน้ําคํา หมู่ 5 กองช่าง
บ้านโนนน้ําคํา(สายนาหนองเขียน) 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูงเหนือ

พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 480,000   บ้านหนองสูงใหม่ กองช่าง
บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 173.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูงเหนือ

ซอยระบบประปาเทศบาล พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 499,000   บ้านหนองสูงใหม่ กองช่าง
บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูงเหนือ

สายนาผือ-นาวังแข้ พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.๐๒
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1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ รายละเอียดของ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม 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.

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 499,000   บ้านหนองสูงใหม่ กองช่าง
บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูงเหนือ

เส้นหลังสํานักงานสาธารณสุขฯ พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 261,000   บ้านหนองสูงใหม่ กองช่าง
บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 94.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูงเหนือ

ข้างร้านเสริมศักดิ์พานิชย์ พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 499,000   บ้านหนองสูง หมู่ 7 กองช่าง
บ้านหนองสูง หมู่ 7 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูงเหนือ

สายนาผือ-สระสะอาด พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 491,000   บ้านหนองสูง หมู่ 8 กองช่าง
บ้านหนองสูง หมู่ 8 (สายหนองโอ) 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูงเหนือ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.๐๒
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1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผด.๐๒

 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ รายละเอียดของ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม 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.

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 380,000   บ้านหนองแต้ กองช่าง
บ้านหนองแต้ (เมรุบ้านหนองแต้) 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 491,000   บ้านนาหนองแคน กองช่าง
บ้านนาหนองแคน (สายนาดง) 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูง

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 495,000   บ้านนาหนองแคน กองช่าง
บ้านนาหนองแคน(นาหนองคันท้าว) 310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 440,000   บ้านดงมะแหน่ง กองช่าง
ป่าช้าบ้านดงมะแหน่ง 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 495,000   บ้านดงมะแหน่ง กองช่าง
บ้านดงมะแหน่ง สายนาโคก 310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 495,000   บ้านคันแท กองช่าง
บ้านคันแท สายโรงข้าวปุ้น 310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (เงินสะสม) ตําบลหนองสูง

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

6


