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 ส่วนท่ี  ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑  บทน ำ 

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้จัดท าขึ้นภายหลังจากที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา               
แผนสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558          
ซึ่งแผนการด าเนินงานจะแสดงถึงเป้าหมาย   รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ          
และระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการด าเนินงานจริงและเป็นแผนที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม           
จากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น               
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ท าให้แนวทางในการด าเนินงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
และจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน 
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก    
  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น   
  4. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล  
 
๑.๓  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่ วนท้องถิ่ น  พ .ศ .๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ  ๒๖)  ได้ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจั ดท า                    
แผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน  โครงการ พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ           
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔  ระยะเวลำกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .๒๕๔๘ (หมวด  ๕  ข้ อ  ๒๗ )  แผนการด า เนิ น งานให้ จั ดท า ให้ เ ส ร็ จภาย ใน เดื อนธั นวาคม                      
ของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยราชการกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หนว่ยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
และปิดประกาศภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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๑.๕  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ    

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
2. ท าให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน  
3. ท าให้แนวทางในการด าเนินงานชัดเจนมากข้ึนและบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ 
4. ท าให้การควบคุมการด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. ท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานมีความสะดวก สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
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ส่วนท่ี   2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม  ฉบับที่  1   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2558 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ

ทั้งหมด 
หน่วยด ำเนินกำร 

๒) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
๒.1   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

 
2 

 
22.22 

 
198,000 

 
27.07 

 
 

 
กองช่าง 

รวม 2 22.22 198,000 27.07  

๕) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๕.1   แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และ 
ทางระบายน้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
๕.๖   แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
 

 
6 
 

1 

 
66.67 

 
11.11 

 
442,500 

 
91,000 

 
60.49 

 
12.44 

 

 
กองช่าง 

 
กองช่าง 

 
รวม 7 77.78 533,500 72.93  

รวมทั้งสิ้น 9 100.00 731,500 100.00  
 
 
 

 แบบ ผด. 1 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม  ฉบับที่  1   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๕8 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก    อ ำเภอโชคชัย   จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
๒. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
๒.1   แนวทำงกำรพัฒนำ   กำรส่งเสริมศักยภำพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้ำนตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการจดัท าป้ายช่ือหมู่บ้าน

และป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ ์
จ้างเหาจัดท าป้ายชื่อ 

หมู่บ้านและป้ายจราจร 
พร้อมอุปกรณ์    
จ านวน  10  หมู่บ้าน 

 

99,000 อบต. 
กระโทก 

กองช่าง 

            
2 โครงการปรับภูมิทัศนภ์ายใน

บริเวณที่ท าการอบต.กระโทก 
-ปรับพื้นท่ีลงหินคลุก  
-หล่อฝาปิดรางระบายน้ า  
-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
 

99,000 อบต. 
กระโทก 

กองช่าง 

            

 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด. 2 
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๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๕.๑   แนวทำงกำรพัฒนำ   กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำและกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  

(หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่  
ซอยนายทองดี 

กว้าง 2.50 ม.  ยาว 45 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก
ก าหนด 

-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 

-ด าเนินการตามสัญญา 

-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

63,5๐๐ อบต. 
กระโทก 

กองช่าง 

            
2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  

(หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค  
ซอยเหมืองไส้ไก่คลองช้างตาย 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก 

ก าหนด 

-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 

-ด าเนินการตามสัญญา 

-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

12,000 อบต. 
กระโทก 

กองช่าง 

            
3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 

(หมู่ที่ 10) บ้านใหม่  
(สายเลียบคลองชลประทาน 
คลอง 4l) 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 600 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก
ก าหนด 

-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 

-ด าเนินการตามสัญญา 

-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

 

70,000 อบต. 
กระโทก 

กองช่าง 
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ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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

(หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค 
(สายเลียบคลองชลประทาน  
ฝั่งซ้ายคลองสาย 1R-2R)  
จากถนนด าถึงนานายเชิด  

กว้าง 2.50 ม. ยาว 850 ม. 
หนา 0.10 ม.  ตามแบบ 
อบต.กระโทกก าหนด 

-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 

-ด าเนินการตามสัญญา 

-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

 

99,000 อบต. 
กระโทก 

กองช่าง 

            
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 

(หมู่ที่ 8) บ้านชะอม   
(สายดอนละกอ) 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 850 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก
ก าหนด 

-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 

-ด าเนินการตามสัญญา 

-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

 

99,000 อบต. 
กระโทก 

กองช่าง 

            
6 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 

(หมู่ที่ 5) บ้านพะโค 

(สายคลองตะคุ ฝั่งตะวันออก) 

กว้าง 2.50 ม. ยาว 850 ม. 
หนาเฉลี่ย  0.10 ม.   
ตามแบบ อบต. 
กระโทกก าหนด 

-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 

-ด าเนินการตามสัญญา 

-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

99,000 อบต. 
กระโทก 

 

กองช่าง 
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๕.6   แนวทำงกำรพัฒนำ   กำรสำธำรณูปโภค – สำธำรณูปกำร 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของ 

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการจดัจ้างท าชุดสญัญาณไฟ

กระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย ์
ม.3,ม.5,ม.10 

 

จัดจ้างท าชุดสญัญาณไฟ
กระพริบแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 300 mm 
พร้อมเสา ขนาด 4 น้ิว 
จ านวน 6 ชุด 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 

-ด าเนินการตามสัญญา 

-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

 

91,000 อบต. 
กระโทก 

กองช่าง 

            
 


