
 
 

แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

 

 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



 
ค าน า 

 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ   นั้น 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   ครั้งที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา                  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ.2565  จ านวน  10 โครงการ  
งบประมาณ  2,206,600  บาท      

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งแผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญ   
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ              
อีกทั้งยังช่วยให้แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  มีความชัดเจน สามารถ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา            
ได้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้
ได้รับประโยชน์สูงสุด                      

   
 

                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา    
        ธันวาคม  2565 
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ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

 
๑.๑  บทน า 

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้จัดท าขึ้นภายหลังจากที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา
ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565  
จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ  2,206,600  บาท   

แผนการด าเนินงานจะแสดงถึงเป้าหมาย   รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/
งบประมาณ  และระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการด าเนินงานจริงและเป็นแผนที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรม จากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

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

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น   
  4. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล  
 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน  โครงการ พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ           
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 



2 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 

จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  (หมวด ๕ ข้อ ๒๗) ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณ           
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ      
หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ   นั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
และปิดประกาศภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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๑.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ    
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 

2. ท าให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน  
3. ท าให้แนวทางในการด าเนินงานชัดเจนมากข้ึนและบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ 
4. ท าให้การควบคุมการด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. ท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานมีความสะดวก สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี   2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 

 
100 

 
2,206,600 

 
100 

 

 
 

กองช่าง 
 

รวม 10 100 2,206,600 100  
รวมทั้งสิ้น 10 100.00 2,206,600 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด.01 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการเกรดปรับบดทับ

พื้นทางเดิม  หมู่ท่ี 3  
สายต่อน้ า 

เกรดปรับบดทับพื้นทางเดมิ 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,900.00 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
11,400 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการอบต.ละลมใหม่พัฒนา  
ก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   
 

499,500 หมู่ที่ 3  
สายตอน้ า 

กองช่าง 

            
 

 

 

 

 แบบ ผด. 02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุก  หมู่ที่ 3  
สายหนองพุดซา  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 7,500 
ตารางเมตร  พร้อมเกลี่ยปรับ
บดทับ  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

498,300 หมู่ที่ 3   
สายหนองพุดซา 

กองช่าง 

            
3 โครงการปรับปรุงทางขึ้น

ล าละลม  ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านละลม   
หมู่ที่ 4 
  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 29.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร  
(รวมหูช้าง) รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 
 

88,700 หมู่ที่ 4 
ซอยข้างโรงเรียน

บ้านละลม 

กองช่าง 

            
 



7 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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 โครงการก่อสร้างถนน 

มูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก  
สายเลียบคลองยาง – 
ท านบหลวง หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 550.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,750 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา ก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

322,300 หมู่ที่ 6 
สายเลียบคลอง
ยาง – ท านบ

หลวง 
 

กองช่าง 

            
5 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนายประสาน  
ด่านกระโทก  หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 28.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  มีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 112 
ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

57,000 หมู่ที่ 6 
ซอยบ้าน 

นายประสาน  
ด่านกระโทก 

กองช่าง 

            
 

 

 



8 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 ซอยบา้นนายเอื้อน 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 17.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 51  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรูป
รายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา ก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

26,000 หมู่ที่ 10 
ซอยบ้าน 
นายเอื้อน 

 

กองช่าง 

            
7 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยบ้านนางสาวสายยนต์  
หมู่ที่ 10 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 27.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  มีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 81 
ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการ อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

41,500 หมู่ที่ 10 
ซอยบ้าน 

นางสาวสายยนต ์

กองช่าง 

            
 

 

 



9 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก   
นานายอ่อน  หมู่ที่ 11 

วางท่อระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  ขนาด Ø  
1.00 เมตร  จ านวน  12 
ท่อน  พร้อมเทลีนและก าแพง
ปากท่อ  รายละเอยีดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา ก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

64,000 หมู่ที่ 11 
ซอยนานายอ่อน 

 

กองช่าง 

            
9 โครงการก่อสร้าง 

ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5  
(สระประปา – ฟาร์มไก่) 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 950.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,750 
ตารางเมตร  พร้อมเกลี่ยปรับ
บดทับ  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

430,800 หมู่ที่ 5 
(สระประปา – 

ฟาร์มไก่) 

กองช่าง 

            
 

 



10 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕66 

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

คลุก  ซอยบ้านตาทัน – 
โรงกระดาษ หมู่ที่ 12 
บ้านโคกพลวง 

ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   
ยาว 350.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,750 
ตารางเมตร พร้อมเกลีย่ปรับ
บดทับ  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา ก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

178,500 หมู่ที่ 12  
บ้านโคกพลวง

ซอยบ้านตาทัน – 
โรงกระดาษ  

กองช่าง 

            
รวม  10  โครงการ 2,206,600 - - - - - - - - - - - - - - 

 

 


