แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน
อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

คานา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัด ทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖
การจัดทาแผนการดาเนิ น งานให้ ดาเนิ น การตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดา เนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น แล้ว
จัดทาร่างแผนการดาเนิน งาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดาเนิ น งาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่นประกาศเป็น แผนการด าเนิน งาน ทั้งนี้ ให้ ปิด ประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้ประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็ น
อานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ดังนั้น เพื่อให้เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ข้อ๑๗ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านหันจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น ตามระเบียบ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทาง ในการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบั ติมากขึ้น มีการประสานและบูรณา
การการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการดาเนินงานจะทา
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี งบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑( เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบ้านหัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ บทนา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

๑
๑
๒
๓

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
๒.๑ บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
๔
๒.๒ บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ๕

ส่วนที่ ๑ บทนา

ส่วนที่ ๑
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนดาเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น ทาให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความ
ซ้าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน ทาให้การบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องต่อไป
ดังนั้น เมื่อโครงการและกิจกรรมที่จะนามาพัฒนาท้องถิ่นไม่สอดคล้องและครอบคลุม
กับเหตุการณ์ปัจจุบันและความต้องการของประชาชน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ เพิ่มเติม

แผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
๒. เพื่อให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทางาน
กับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
๓. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่แผนการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-๒-

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑. ระเบียบการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานตาม
หมวด ๕การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ๒๖ ,๒๗ ว่าการจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตาม
ระเบียบนีโ้ ดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ
พั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลางส่ ว นภู มิ ภ าครั ฐวิ ส าหกิ จ และ
หน่วยงานอื่นๆทีด่ าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๓) แผนการด าเนิ น งานให้ จั ด ท าเสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการ
แก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
๒. แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภ าพรวมทั้งยังเป็ นเครื่อ งมือในการติด ตามการ
ดาเนินงานและการประเมินผลดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทาดังนี้
๑) เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดาเนินงาน
(Action plan)
๒) จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
๓) แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การดาเนินงานจริง
๔) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-๓-

๓. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น
ๆที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณา
จั ด หมวดหมู่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาของท้ อ งถิ่ น ก าหนดไว้ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงานแบ่งเป็น ๒
ส่วนคือ
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนการดาเนินงานเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถิ่น
๓. ทาให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๔.ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการ
พัฒ นาอะไรในพื้ น ที่บ้ างเพื่ อใช้ เป็ น ข้อ มู ล ในการติ ด ตามและตรวจสอบการด าเนิน งานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-๔แบบ ผด.๐๑
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.๒แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
๒.๓แผนงานสาธารณสุข

รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

๑๑

๑๑

๗๓.๓๔
๗๓.๓๔

๑
๑

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๘,๐๒๙,๐๐๐
๘,๐๒๙,๐๐๐

๙๒.๕๖
๙๒.๕๖

อบต.บ้านหัน

๖.๖๖
๖.๖๖

๓๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๓.๔๕
๐.๓๕

๒

๑๓.๓๔

๓๑๕,๗๗๒

๓.๖๔

๔
๑๕

๒๖.๖๖
๑๐๐

๖๔๕,๗๗๒
๘,๖๗๔,๗๗๒

๗.๔๔
๑๐๐

อบต.บ้านหัน

-๕บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ

๑

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ซ่อมแซมสร้างดาดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้าน
บ้านห้างข้าว หมู่ที่ ๗

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาวรวม 212.00 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 742 ตารางเมตร (ตามแบบ
อบต.บ้านหัน)พร้อมป้ายโครงการ จานวน
1 ป้าย
- ซ่อมสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว
รวม 160 เมตร กว้าง 3.50 เมตร หนา
0.125 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)
- ซ่อมสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว
รวม 52 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา
0.125 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)

สถานที่
ดาเนินการ

๑,๑๒๐,๐๐๐ บ้านห้างข้าว
หมู่ที่ ๗

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-๖แบบ ผด. ๐๒

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ

๒

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๑๐ ไป บ้าน
หนองน้าขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๘

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ระยะทางยาวรวม 175.00 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 0.35 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านหัน) พร้อมป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย

บ้านหนอง
กองช่าง
แวง หมู่ที่ ๑๐
ไป บ้านหนอง
น้าขุ่นเหนือ
หมู่ที่ ๘

๔๙๘,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-๗บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ

๓

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
หนองไฮน้อย หมู่ที่ ๑๑ ไป
บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๖

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางยาวรวม 175.00 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 875 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านหัน)พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย

บ้านหนองไฮ
น้อย หมู่ที่
๑๑ ไป บ้าน
หนองขี้เห็น
หมู่ที่ ๖

กองช่าง

๔๙๖,๐๐๐

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
หนองไฮน้อย หมู่ที่ ๑๑ ไป
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐

- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑,๒๕๐,๐๐๐ บ้านหนองไฮ กองช่าง
ระยะทางยาวรวม 90.00 เมตร ผิวจราจร
น้อย หมู่ที่
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
๑๑ ไป บ้าน
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
หนองแวง หมู่
กว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลงร่องระบาย
ที่ ๑๐
น้าพร้อมฝาเหล็ก ยาวรวม 6 เมตร กว้าง
0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)พร้อม
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาวรวม 240.00 เมตร ผิวจราจร
รวมไหล่ทางกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร (ตามแบบ
อบต.บ้านหัน)

-๘บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๕

๖

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ที่ ๑๓

หอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์ 4
ลูก)พร้อมเดินท่อประปา P.V.C. ขนาด
ศก. 2 นิ้ว ยามรวมไม่น้อยกว่า 1,500
เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย
โครงการก่อสร้างถนน
ระยะทางยาวรวม 175.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ระหว่างหมู่บ้าน
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
บ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔ ไป กว่า 875 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
บ้านห้างข้าว หมู่ที่ ๗
ทางทั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านหัน)พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย

๔๘๐,๐๐๐.-

บ้านหนองทุ่ม กองช่าง
หมู่ที่ ๑๓

๔๙๖,๐๐๐

บ้านกุดหลง กองช่าง
หมู่ที่ ๑๔ ไป
บ้านห้างข้าว
หมู่ที่ ๗

-๙บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

แบบ ผด. ๐๒

ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๗

๘

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนอง
น้าขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ไป
บ้านหนองน้าขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙

ระยะทางยาวรวม 148.00 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างกว้าง ข้างละ 0.30
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร (ตามแบบ
อบต.บ้านหัน)พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย

๔๙๙,๐๐๐.-

บ้านหนองน้า กองช่าง
ขุ่นเหนือ หมู่
ที่ ๑๖ ไป
บ้านหนองน้า
ขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่
๓

ระยะทางยาวรวม 175.00 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ ยกว่า
875 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
2 ข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ
อบต.บ้านหัน)พร้อมป้ายโครงการ จานวน
1 ป้าย

๔๙๖,๐๐๐.-

บ้านหนองไฮ
หมู่ที่ ๓

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-๑๐บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ

๙

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่างตาบล บ้านห้วย
แคน หมู่ ๔ ตาบลบ้านหัน
ไป บ้านหัวนา ตาบลหนอง
น้าใส

๑๐

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองน้าขุ่น
เหนือ หมู่ที่ ๘

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางยาวรวม 175.00 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ ยกว่า
875 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
2 ข้างกว้างข้างละ 0.35 เมตร (ตามแบบ
อบต.บ้านหัน) และป้ายโครงการจานวน 1
ป้าย
ระยะทางยาวรวม 145.00 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ ยกว่า
870 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
2 ข้างกว้างข้างละ 0.40 เมตร (ตาม
แบบ อบต.บ้านหัน) พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย

๔๙๘,๐๐๐.-

บ้านห้วยแคน กองช่าง
หมู่ ๔ ตาบล
บ้านหัน ไป
บ้านหัวนา
ตาบลหนอง
น้าใส

๔๙๖,๐๐๐.-

บ้านหนองน้า
ขุ่นเหนือ หมู่
ที่ ๘

กองช่าง

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-๑๑บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ

๑๑

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย
หมู่ที่ ๑๒

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
- ระยะทางยาวรวม 600 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ ยกว่า
3,000 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
2 ข้างกว้างข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ
อบต.บ้านหัน) พร้อมป้ายโครงการ จานวน
1 ป้าย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑,๗๐๐,๐๐๐. บ้านหนอง
กองช่าง
แวงน้อย หมู่ที่
๑๒

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-๑๒บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แบบ ผด. ๐๒

๒.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

๑

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
และพนักงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมา
ณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน

๓๐๐,๐๐๐.- อบต.บ้านหัน

สานักปลัด

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

๑

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมา
ณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๐,๐๐๐.-

อบต.บ้านหัน

สานักปลัด

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

-๑๓บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แบบ ผด. ๐๒

๒.๓สาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ

๑

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมา
ณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

๓๗,๗๗๒.-

อบต.บ้านหัน

สานักปลัด

พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๒

โครงการพระราชดาริด้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สาธารณสุข
พระราชดาริด้านสาธารณสุข

๒๘๐,๐๐๐.- อบต.บ้านหัน

สานักปลัด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
..........................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหันได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ โดยที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานและการพัฒนาตาบลบ้านหันองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหัน จึงขอประกาศใช้แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางภรณี

อินทะมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน

