แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คานา
ด้วยสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยสภาเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ ได้อนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริห ารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ 1
1.1 บทนา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน
ด้วยสภาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยสภาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติ
ให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวัน
อังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น
ดังนั้น เทศบาลต าบลปรุใ หญ่ จึง ได้ด าเนินการจั ดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่
ตาบลปรุใหญ่ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนดาเนินการ สาหรับแผนดาเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนดาเนินการ และจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวั น ที ่ 15 พฤษภาคม 2562 จึ ง อาศั ย อ านาจตามข้ อ 5 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดแนวทางการปฏิบัติสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้ว
เสร็จ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ป ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่ว นกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทาดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. เป็น เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช ่ว ยให้เทศบาลต าบล สามารถด าเนินการพัฒ นาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทางปฏิบัติ
ไว้แล้ว
4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สร้างความสัมพัน ธ์อันดีระหว่ างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่ว นร่ว มคิด ร่วมสร้าง
ร่วมตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป
6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้าซ้อนในหน่วยงาน
7. เกิดการประสานบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
1.1 แผนงานการพาณิชย์
รวม
2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

1
1

25.00
25.00

1
1
2
2
4

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,800,000
2,800,000

73.69
73.69

กองช่าง

25.00
25.00

500,000
500,000

13.16
13.16

กองช่าง

50.00
50.00
100.00

500,000
500,000
3,800,000

13.16
13.16
100.00

กองช่าง

4

แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
1.1 แผนงานการพาณิชย์
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการก่อสร้างถังเก็บ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ก่อสร้างถังเก็บน้ากว้าง
น้าใสใต้ดิน สานักงาน
12.00 เมตร ยาว 18.00
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
เมตร สูง 3.00 เมตร
ศูนย์ 2 หมู่ที่ 1 บ้านคน พร้อมติดตั้งป้าย
ชุม
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
กาหนด
รวม
จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

2,800,000 บ้านคนชุม
หมู่ 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2562 ลาดับ
ที่ 1 หน้า 4

2,800,000
5

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้าเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

1

โครงการ

โครงการจัดหาเครื่อง
เล่นสนามกลางแจ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนประจา
ตาบลปรุใหญ่
หมู่ที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่น
สนามกลางแจ้งและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนประจาตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 7 จานวน 1 ชุด
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

500,000 เทศบาล
กองการศึกษา
ตาบลปรุใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562
ลาดับที่ 1 หน้า 6
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการขยายผิวจราจร

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขยายผิวจราจร ยาว 393.60
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ไมตรีฝั่งขวา หมู่ที่ 4
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
บ้านวิโรจน์พัฒนา
เหล็กไม่น้อยกว่า 491.64
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด

งบประมาณ
(บาท)

300,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
บ้านวิโรจน์
พัฒนา หมู่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
4
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2562 ลาดับที่
1 หน้า 5
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ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2 โครงการขยายผิวจราจร ขยายผิวจราจร กว้าง 1.40

สถานที่
ดาเนินการ

200,000

กองช่าง
บ้านวิโรจน์
พัฒนา หมู่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
4

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
วิโรจน์พัฒนา 18
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

รวม

เมตร ยาว 206.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 288.40 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด
จานวน 2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
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. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2562 ลาดับที่
1 หน้า 5

500,000
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 118,000

จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
59,000.- บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)
รวม

จานวน 1 โครงการ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลปรุใหญ่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2
พ.ศ. 2562 ลาดับ
ที่ 1 หน้า 9

118,000
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