
 

 
 

 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2565  

กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
อ าเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 

 





 

ค ำน ำ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565          
กรณีการการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีรายละเอียดประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนและประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนงานการพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาดแค ที่ได้รับงบประมาณด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  
ซ่ึงแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะแสดงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุผลการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลตลาดแค 

เทศบาลต าบลตลาดแค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 
 

       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
     เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสมีา 

 

 

 

 
 

 
 



สารบัญ 
 

 
เร่ือง           หน้า 

ส่วนที่  ๑  บทน า            1  

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      4 
     

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

  - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      5 

   

  

******************************** 

          

แบบ ผด.02/1 



 

 

๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

บทน า 
๑.๑ บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นอกจากก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังก าหนดให้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานอีกด้วย ซึ่งแผนการด าเนินงาน หมายถึง 
แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565  กรณีการจ่ายขาด
เงินสะสม เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลตลาดแค  ที่มาจากความต้องการ
ของประชาชน และหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค ที่จะต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล    
ตลาดแค ซึ่งท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ของเทศบาลต าบลตลาดแค           
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ         
ในพ้ืนที่ และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงาน  อันจะท าให้
การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ

เทศบาลต าบลตลาดแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนพัฒนา

ท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน 
๓. เพ่ือให้มีแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ของเทศบาลต าบลตลาดแค 

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเพิม่เติม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 27  ก าหนดไว้ว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว 3867 ลงวันที่   6  กรกฎาคม  2564   
เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 4 การจัดท า
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล/การได้ข้อมูล 
  - ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ต่อสภาเทศบาลต าบล
ตลาดแค 
 

/ขั้นตอน... 



 

 

๒ 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเพิม่เติม 
1. สภาเทศบาลต าบลตลาดแค ได้มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2565  ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์  2565   

2. รวบรวมรายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม   
ฉบับที่ 1/2565 กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

3. จัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1/2565  กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม  

 ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงานเพิม่เติม  
ขออนุมัติร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 

1/2565  กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม และประกาศใช้แผนการด าเนินงานฯ ดังกล่าว  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

สรุป  การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 1. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ต่อสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 

๒. สภาเทศบาลต าบลตลาดแค จัดประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565   

๓. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวบรวมรายละเอียดแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ิมเตมิ   ฉบับที่ 1/2565 กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

๔. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565     
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565 กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม  

5. ขออนุมัติร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2565 
กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 6. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานฯ ดังกล่าวแล้ว ให้ประกาศใช้เป็น
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม โดยให้ปิดประกาศใช้แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้ ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

๑.๔ ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลต าบล

ตลาดแค มีมตอินุมัตกิารจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565   
๑.๕ แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลของการด าเนินงาน ดังนั้น แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมจึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาทีม่ีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน 

๒. จัดท าหลังจากท่ีได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมแล้ว 
 ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

/1.6.ประโยชน.์.. 



 

 

๓ 
 

1.6  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
  1. แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึง
กิจกรรมวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้อย่างชัดเจน 
  2. แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมท าให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
สามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากข้ึน 
  3. แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมท าให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น 
  4. แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งสามารถ
น าข้อมูลที่ได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ต่อไป 

 

 

 

 

********************************** 
 



๔ 
 

๔ 

 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2565                 แบบ ผด.01 
กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม  

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน 

โครงการ/กิจกรรม       
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
- แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -  
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - -  
- แผนงานการศึกษา - - - -  
- แผนงานสาธารณสุข - - - -  
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - -  
- แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - -  
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - -  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 100.00 3,385,000 100.00 กองช่าง 
- แผนงานการพาณิชย์ - - - -  
- แผนงานงบกลาง - - - -  

รวม 2 100.00 3,385,000 100.00  
รวมทั้งสิ้น 2 100.00 3,385,000 100.00  

 
หมายเหต:ุ - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาดแค มีทั้งสิ้น   10  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มีประสิทธภิาพคุณภาพ   ๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดกิารสังคม    
๕. ยุทธศาสตรด์้านเกษตรกรรม  ๖. ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาและนนัทนาการ  ๗. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน    
๙. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  ๑๐. ยุทธศาสตรด์า้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สนิ   



 

๕ 
 

บัญชีจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2565   

กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม  
 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
พืน้ที่

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
๒๕64 

พ.ศ. ๒๕65 

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 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  
ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ 12   
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา  (กองช่าง) 
 

ด าเนินโครงการปรบัปรุง 
สนามฟุตซอล ชุมชนโนนหนามแดง              
หมู่ 12  ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด 
ขนาดกว้าง 23.00 เมตร  
ยาว 25.00 เมตร  หรือมีพืน้ท่ี            
ไม่น้อยกว่า   575.00  ตารางเมตร           
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแค
ก าหนด 
 
 
 
 
 

485,000 เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

กองช่าง 
 

            

 

แบบ ผด.02 



 

๖ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 
๒๕64 

พ.ศ. ๒๕65 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

2 โครงการขุดลอกล าธารปราสาท                   
จากสะพานบ้านตะขบ ถึง ประตปูดิ-เปิดน้ า 
บ้านใหม่เกษม ชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4           
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสมีา  (กองช่าง) 

 

ด าเนินโครงการขุดลอกล าธาร
ปราสาท  จากสะพานบ้านตะขบ ถึง 
ประตูปิด-เปิดน้ า บ้านใหม่เกษม 
ชุมชนตะขบ หมู่ที ่4   
 สภาพเดิม 
 - ขนาดปากกว้าง 40.00 – 45.00 
เมตร ก้นกว้าง 32.20-37.90 เมตร  
ความลึกเฉลี่ย 0.70-2.60 เมตร ความ
ยาว 690.00 เมตร                  
ความต้องการ                      - 
ขนาดปากกว้าง 40.00-45.00 เมตร   
ก้นกว้าง 29.20 – 33.79 เมตร    
ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.00 เมตร               
(จากความลึกเดิมของก้นล าธาร) ความ
ยาว 690.00 เมตร ปริมาณดินขุด           
ไม่น้อยกว่า 43,956 ลูกบาศก์เมตร                
พร้อมขนทิ้งและปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย                                        
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแค
ก าหนด  

2,900,000 เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

กองช่าง 
 

            

รวมงบประมาณ 3,385,000               
รวมโครงการ 2               

 

 


