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ค ำน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ โดยรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินงาน แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลต าบล              
สูงเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท าให้การด าเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นเกิดการประสานงาน
และบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ                   
ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่ของเทศบาลต าบลสูงเนินและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระบุว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จึงอาศัย
อ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็น
อ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลสูงเนิน จึงจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร  ส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลสูงเนิน ควบคุม ปฏิบัติ 
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงาน  การประเมินผลของ
เทศบาลต าบลสูงเนินต่อไป 

 

เทศบาลต าบลสูงเนนิ 

พฤษภาคม 2563 



สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 3 
 ผด.01 ส าหรับโครงการที่ด าเนนิการเอง 5 
 ผด.02 ส าหรับโครงการที่ด าเนนิการเอง 6 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น ในส่วนของแผนการ
ด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมนิผลเมือ่สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
อีกด้วย 

เทศบาลต าบลสูงเนิน มียุทธศาสตร์การพัฒนาในการด าเนินงานรวม  7  ยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน ์
“สูงเนินน่าอยู่ สูชุ่มชนเขม้แข็ง รวมแรงเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด คุณภาพชีวิตดี มีหลัก

ธรรมาภิบาล” 
 
ส าหรับโครงการที่ด าเนินการเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน    1  โครงการ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  16  โครงการ 
   

    รวม  1  ยุทธศาสตร์  2  แผนงาน   17  โครงการ 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพื่อควบคุมการด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีทุกกอง 
3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ด าเนินการจริง 
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพื้นที่ของเทศบาล 
5. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
6. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล 
7. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
8. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2563 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลสูงเนิน  ได้ก าหนดขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ออกเป็น  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กองวิชาการและแผนงาน และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสูงเนิน ท าการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลสูงเนิน  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลต าบลสูงเนิน และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนท่ีและตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี  2  การจัดท ารา่งแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสูงเนิน จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน                  

โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลสูงเนิน ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลสูงเนิน โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี  1  บทน า 
ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสูงเนิน น าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ

ผู้บริหารเทศบาล เพื่ออนุมัติและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยเทศบาลต าบลสูงเนินจัดท าประกาศเทศบาลต าบลสูงเนิน 
เรื่อง แผนการด าเนินงาน เทศบาลต าบลสูงเนิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เพื่อปิดประกาศ                      
โดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของเทศบาลต าบลสูงเนิน                
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน การประเมินผล เป็นคู่มือในการด าเนินงานที่จะช่วยให้
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุก
หน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่เทศบาล มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
2.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
  เทศบาลต าบลสูงเนิน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลสูงเนินในภาพรวมไว้ ดังนี ้

(1) เพื่อสร้างสรรค์เทศบาลต าบลสูงเนินให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานความสมดุลแห่งวิถีไทยและ
โลกาภิวัฒน์ 

(2) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาลต าบลสูงเนิน ให้มีการขยายตัวอย่างพอเพียงต่อการสร้างงานและสร้าง
รายได้ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเช่ือมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอย่าง
ยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้ 

(3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ 
การพัฒนาศักยภาพท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 

(4) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของทุกคนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างระบบคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

(5) เพื่อให้การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และเพื่อให้คนและธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(6) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับผิดชอบ 

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1.1 เพื่อจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  เช่น ถนน      

ทางเท้า ระบบระบายน้ า 
1.2 เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนทั้งระดับก่อน                

วัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

2.2 เพื่อส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
แก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2.3 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
3.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
3.2 เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
4.1 เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชร า ผู้ด้อยโอกาส และ                 

ผู้ติดเชื้อ HIV ในการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
5.1 เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ

และภาคประชาชน  
5.2 เพื่อประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
6.1 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพสุจริตและเพิ่มพูนรายได้ 
6.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กระตุ้น หรือช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการที่นักธุรกิจและประชาชน

จะได้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอันจะท าให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมดีขึ้นและมีการสร้างงาน
เพิ่มขึ้น 

6.3 เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการ โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์
การเรียนรู้ชมุชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่   

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
7.1 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นและให้เข้าใจถึง

บทบาทสิทธิและหน้าท่ีของตนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
7.2 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลและให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือร่วม

ท างานกับเทศบาล 
7.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
7.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วจากบริการของเทศบาล 
7.5 เพื่อปรับปรุงและจัดระบบบริหารราชการของเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7.6 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยโดยส่งเสริม

สนับสนุนต ารวจบ้าน/อปพร.ให้ท างานอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
7.7 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลด

อุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ ามากขึ้น 



 

 

แบบ ผด.01 



แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1 5.88 500,000.00                5.53 กองช่าง

16 94.12 8,548,000.00              94.47 กองช่าง

17 100.00 9,048,000.00             100.00รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานเคหะและชุมชน

บญัชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563 เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

เทศบาลต าบลสูงเนิน

ยุทธศาสตร/์แผนงาน หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก



 

 

แบบ ผด.02 



แบบ ผด.02

    ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชมุชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ ร้ือถอนโคมไฟถนนเดิมและติดต้ังโคม 500,000.- บริเวณเกาะกลาง กองชา่ง

เกาะกลางถนนมิตรสัมพันธ์ ต้ังแต่ ไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ขนาดไม่ ถนนมิตรสัมพันธ์

แยกถนนมิตรภาพถงึสะพานลอย น้อยกว่า 120 วัตต์ จ านวน 20 ชดุ ต้ังแต่แยกถนน

หน้าโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน มิตรภาพถงึสะพาน

เลขที่ กช.016/2563 พร้อมป้าย ลอยหน้าโรงเรียน

โครงการ ระดมวิทยานุสรณ์

รวม 1 500,000.-

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3)

เทศบาลต าบลสงูเนิน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



แบบ ผด.02

     ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ 375,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ ์ กองช่าง

ถนนมิตรสัมพนัธ ์ซอย 1 ชุมชน ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 245 เมตร ซอย 1 

เบญจมิตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัท์ ชุมชนเบญจมิตร

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,102.50 

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล

สูงเนิน เลขที่ กช.001/2563

พร้อมปา้ยโครงการ

2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ 255,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ ์ กองช่าง

ถนนมิตรสัมพนัธ ์ซอย 1/1 ชุมชน คอนกรีต ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร ยาว ซอย 1/1 

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

เทศบาลต าบลสูงเนิน

พ.ศ. 2563พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2563พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

เบญจมิตร 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้น ชุมชนเบญจมิตร

ที่แอสฟลัทค์อนกรีตไม่น้อยกวา่ 760  

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล

สูงเนิน เลขที่ กช.002/2563 พร้อม

ปา้ยโครงการ

3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท ์คอนกรีต ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ 400,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ ์ กองช่าง

ถนนมิตรสัมพนัธ ์ซอย 2 ช่วงด้านข้าง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 245 เมตร  ซอย 2 ช่วงด้านข้าง

โรงเรียนแหลมทองวทิยานุสรณ์ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัท์ โรงเรียนแหลมทอง

ชุมชนญาติเจริญ กม.2 คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,225 ตารางเมตร วทิยานุสรณ์

ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขที่ ชุมชนญาติเจริญ 

กช.003/2563 พร้อมปา้ยโครงการ กม.2

4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ 275,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ ์  กองช่าง

ถนนมิตรสัมพนัธ ์ซอย 2/1 ช่วงด้าน คอนกรีต ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร ยาว ซอย 2/1 ช่วงด้านหลัง

หลังโรงพยาบาลสูงเนิน ชุมชนญาติ 160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้น โรงพยาบาลสูงเนิน 

เจริญ กม.2 ที่แอสฟลัทค์อนกรีตไม่น้อยกวา่ 800  ชุมชนญาติเจริญ

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล กม.2

สูงเนิน เลขที่ กช.004/2563 พร้อม

ปา้ยโครงการ



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2563พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ 465,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ์ กองช่าง

ถนนมิตรสัมพนัธซ์อย 4 ช่วงด้านข้าง คอนกรีต ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร ยาว ซอย 4 ช่วงด้านข้าง

โรงพยาบาลสูงเนิน ชุมชนญาติเจริญ 275 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ โรงพยาบาลสูงเนิน 

กม.2 แอสฟลัทค์อนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,375 ชุมชนญาติเจริญ

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล  กม.2

สูงเนิน เลขที่ กช.005/2563 พร้อมปา้ย

โครงการ

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ 1,850,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ ์ กองช่าง

ถนนมิตรสัมพนัธ ์ซอย 6 ชุมชนญาติ คอนกรีต ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร ยาว ซอย 6 

เจริญ กม.2 1,125 หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ชุมชนญาติเจริญ 

แอสฟลัทค์อนกรีตไม่น้อยกวา่  5,625 กม.2

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล

สูงเนิน เลขที่ กช.006/2563 พร้อมปา้ย

โครงการ

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ 450,000.- ถนนสายทางรถไฟ กองช่าง

ถนนสายทางรถไฟเล็ก ช่วงกลางชุม คอนกรีต ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร ยาว เล็ก ช่วงกลางชุมชน

ชนเบญจมิตรถึงถนนมิตรภาพชุมชน 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้น เบญจมิตรถึงถนน

เบญจมิตร ที่แอสฟลัทค์อนกรีตไม่น้อยกวา่ 1.300 มิตรภาพชุมชน



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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พ.ศ. 2563พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล เบญจมิตร

สูงเนิน เลขที่ กช.007/2563

พร้อมปา้ยโครงการ

8 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ 720,000.- ถนนยุทธศาสตร์ กองช่าง

ถนนยุทธศาสตร์ซอยด้านข้างศูนย์ คอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว ซอยด้านข้างศูนย์

วฒันธรรมถึงถนนเทศบาล 7 ชุมชน 430 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ วฒันธรรมถึงถนน

บรูพาสามัคคี แอสฟลัทค์อนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,1250 เทศบาล 7 ชุมชน

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล บรูพาสามัคคี

สูงเนิน เลขที่ กช.008/2563

พร้อมปา้ยโครงการ

9 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต 150,000.- ถนนสายทางรถไฟ กองช่าง

ถนนสายทางรถไฟเล็ก ช่วงกลาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง  3.50 เมตร เล็ก ช่วงกลาง

ชุมชนเบญจมิตรถึงถนนมิตรสัมพนัธ ์ ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ชุมชนเบญมิตร

ซอย 3 ชุมชนเบญจมิตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 210 ถึงถนนมิตรสัมพนัธ ์

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล ซอย 3

สูงเนิน เลขที่กช.009/2563 พร้อมปา้ย ชุมชนเบญจมิตร

โครงการ

10 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต 240,000.- ถนนสายทางรถไฟ กองช่าง



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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พ.ศ. 2563พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

ถนนสายทางรถไฟเล็ก ช่วงด้านหลัง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร เล็กช่วงด้านหลัง

โรงเรียนระดมวทิยานุสรณ์ถึงด้านข้าง ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร  โรงเรียนระดม

ปา่ช้าจีน ชุมชนโนนค่า - ออมสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 340 วทิยานุสรณ์ถึงด้าน

สามัคคี ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล ด้านข้างปา่ช้าจีน

สูงเนิน เลขที่ กช.010/2563 พร้อม  ชุมชนโนนค่า-ออมสิน

ปา้ยโครงการ สามัคคี

11 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต ด าเนินการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า 480,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ์ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมบอ่พกัตะกอน ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ซอย 4/2 

มิตรสัมพนัธ ์ซอย 4/2 ชุมชนญาติ เมตร จ านวน 90 ทอ่น และก่อสร้างบอ่ ชุมชนญาติเจริญ กม.2

เจริญ กม.2 พกัตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน

10 บอ่ ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน

เลขที่ กช.011/2563 พร้อมปา้ยโครง

การ

12 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต ด าเนินการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า 785,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ์ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมบอ่พกัตะกอน ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ช่วงหน้าวดัใหญ่

มิตรสัมพนัธ ์ช่วงหน้าวดัใหญ่สูงเนิน จ านวน 80 ทอ่น และก่อสร้างบอ่พกั สูงเนิน ถึงถนน

ถึงถนนเทศบาล 8 ชุมชนบา้นหนั ตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน เทศบาล 8 ชุมชน

สามัคคี 10 บอ่ ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน บา้นหนัสามัคคี



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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พ.ศ. 2563พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

เลขที่ กช.012/2563 พร้อมปา้ยโครง

การ

13 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต 175,000.- ถนนเทศบาล 5 กองช่าง

ถนนเทศบาล 5 ซอย 1 ชุมชนกลาง ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 125 เมตร ซอย 1 ชุมชน

บา้นพฒันา หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัท์ กลางบา้นพฒันา

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 437.50 ตาราง

เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน

เลขที่ กช.013/2563 พร้อมปา้ย

โครงการ

14 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต 335,000.- ถนนเทศบาล 7 กองช่าง

ถนนเทศบาล 7 ช่วงหน้าสถานี ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร ยาว 90 เมตร ช่วงหน้าสถานีต ารวจ

ต ารวจภธูรสูงเนินถึงหน้าที่วา่การ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัท์ ภธูรสูงเนินถึงหน้า

อ าเภอสูงเนิน ชุมชนบรูพาสามัคคี คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร ที่วา่การอ าเภอสูงเนิน

ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขที่ ชุมชนบรูพาสามัคคี

กช.014/2563 พร้อมปา้ยโครงการ

15 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต 243,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ์ กองช่าง

ถนนมิตรสัมพนัธ ์ซอย 19/1 ช่วง 5.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.04 ซอย 19/1 ช่วง



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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พ.ศ. 2563พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

ด้านข้างเทศบาลต าบลสูงเนิน ถึงหน้า เมตร หรือมีพื้นที่แอลฟลัทค์อนกรีต ด้านข้างเทศบาล

วดัใหญ่สูงเนิน ชุมชนบา้นหนั ไม่น้อยกวา่ 590 ตารางเมตร ตามแบบ ต าบลสูงเนิน ถึงหน้า

สามัคคี เทศบาลต าบลสูงเนิน เลขที่ กช. วดัใหญ่สูงเนิน ชุมชน

015/2563 พร้อมปา้ยโครงการ บา้นหนัสามัคคี

16 ก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริม ก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริม 1,350,000.- ถนนมิตรสัมพนัธ์ กองช่าง

เหล็ก ถนนมิตรสัมพนัธ ์บริเวณทาง เหล็กขนาดสูงเฉล่ีย 1.20 เมตร ยาว บริเวณทางจักรยาน

จักรยาน ช่วง กม.ที่ +0.315 ถึง กม. 255 เมตร พร้อมคินผิวจราจรคอนกรีต ช่วง กม.ที่ +0.315

ที่ 0.570 พร้อมคืนผิวจราจรคอน เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ถึง กม.ที่ 0.570 

กรีตเสริมเหล็ก (ทางจักรยานของเส้น หนา 0.15 เมตร ยาว 255 เมตร หรือ พร้อมคืนผิวจราจร

ทางหลักเข้าอ าเภอสูงเนิน) มีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 510 คอนกรีตเสริมเหล็ก

ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล (ทางจักรยานของ

เลขที่ กช.017/2563 พร้อมปา้ยโครงการ เส้นทางหลัก

เข้าอ าเภอสูงเนิน)

รวม 16 8,548,000.-



 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสูงเนิน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ของเทศบาลต าบลสูงเนิน 

------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 1. การจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจาก
แผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป นั้น 

  ในการนี้ ผู้บริหารเทศบาลต าบลสูงเนิน ได้พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี       
พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        

  ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

(นายนคร  กิติพูลธนากร) 
นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 


