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ส่วนที่ 1 

 
1.1  บทน า 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ( พ.ศ. 2558 – 2562 ) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 
2560 – 2562 ) เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) เปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ 3 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไข
ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 

     เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน  

     ตามที่ เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น   เนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณ
เพ่ิมเติม เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และจ่ายขาดเงินสะสม   เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2559 และผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2559   ดังนั้น 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 ขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่ให้เป็น
รูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินการ ส าหรับแผนด าเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน /โครงการในแผนด าเนินการ และจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
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1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนด าเนินการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ          
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงานข้างตน้สามารถเขียนเปน็แผนภูมิได้ดงันี้ 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบล  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอแบบ
บูรณาการ 

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 

พิจารณาร่าง ฯ  และเสนอต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 
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ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 
 ส่วนที่  1  บทน า 

1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
 
 
 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล
...............) ประจ าปงีบประมาณ เพ่ือปดิประกาศโดยเปดิเผยใหส้าธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
   
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan)   
 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เทศบาลต าบล สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล 
  3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว 
  4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป 
  6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนในหน่วยงาน 
  7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ หน�วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

 3.  ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 13 81.25 4,611,000 91.77 กองช�าง

รวม 13 81.25 4,611,000 91.77

  6.  ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาการศึกษา
       6.1  แผนงานการศึกษา 1 6.25 105,400 2.10 กองการศึกษา

รวม 1 6.25 105,400 2.10

  7. ยุทธศาสตร-การบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี
      7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 1 6.25 7,900 0.16 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1 6.25 7,900 0.16

  9.  ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาสังคม
      9.1 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน 1 6.25 300,000 5.97 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1 6.25 300,000 5.97

รวมทั้งสิ้น 16 100.00 5,024,300 100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร-/แนวทางการพัฒนา

5



 - ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
   3.1

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 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยทางเข-าบ-าน นางไพรินทร7 
 กฤษณะสุวรรณ ม.1

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง 
4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ก�อสร-างผิวจราจรไม�
น-อยกว�า 56.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

31,000 หมู�ที่ 1 
บ-านคนชุม

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
หน-า 7 ลําดับที่ 3

/ / /

2 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน-าอู�ช�างหลึม ช�วงที่ 2  ม.2

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง 
4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่ก�อสร-างผิวจราจรไม�
น-อยกว�า 372.00 ตารางเมตร 
พร-อมกําแพงกันดินและตอก
เข็ม พร-อมติดตั้งปGายโครงการ
จํานวน  1  ปGาย  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

500,000 หมู�ที่ 2
บ-านตะคองเก�า

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
หน-า 9 ลําดับที่ 8

/ / /

แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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3. ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
   3.1

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่ โครงการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แผนงานเคหะและชุมชน
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก
3 โครงการก�อสร-างท�อระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมต�อแนวท�อ
เดิมหน-าอู�รถโบราณ ม.4 

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ท�อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้น 3 ∅ 0.40 x 1.00 
เมตรความยาวท�อรวมบ�อพัก 
36.00 เมตร บ�อพักน้ําทิ้ง
จํานวน  2 บ�อพร-อมคืนผิวทาง
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

67,000 หมู�ที่ 4 
บ-านวิโรจน7พัฒนา

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
หน-า 10 ลําดับที่ 12

/ / /

4 โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก
เส-นทางซอยข-างวิรัตน7รีไซเคิล   ม.5

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ผิวทางหินคลุก กว-าง 4.00 
เมตร ยาว 213.00  เมตร หนา 
 0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม�น-อยกว�า 127.80 
ลูกบาศก7เมตร พร-อมติดตั้งปGาย
โครงการจํานวน  1  ปGาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

268,000 หมู�ที่ 5 
บ-านพบสุข

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
หน-า 12 ลําดับที่ 17

/ / /

5 โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก ซอย
 12/15  ม.5

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ผิวทางหินคลุก กว-าง 4.00 
เมตรยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไม�น-อยกว�า  120.00 
ลูกบาศก7เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

71,000 หมู�ที่ 5 
บ-านพบสุข

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
หน-า 12 ลําดับที่ 19

/ / /
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3. ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
   3.1

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่ โครงการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แผนงานเคหะและชุมชน
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก
6 โครงการซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเส-นทางเลียบคลองลําตะกุด 
ช�วงที่ 1 ม.1

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง 
4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ก�อสร-างผิวจราจรไม�
น-อยกว�า 328.00 ตารางเมตร 
งานเสาเข็ม  พร-อมติดตั้งปGาย
โครงการจํานวน  1  ปGาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

379,000 หมู�ที่ 1 
บ-านคนชุม

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 
(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
หน-า 2 ลําดับที่ 1

/ / /

7 โครงการซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส-นทางเลียบคลองลําตะกุด 
ช�วงที่ 2 ม.1

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง 
4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ก�อสร-างผิวจราจรไม�
น-อยกว�า 372.00 ตารางเมตร  
งานเสาเข็ม   พร-อมติดตั้งปGาย
โครงการจํานวน  1  ปGาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

430,000 หมู�ที่ 1 
บ-านคนชุม

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
 หน-า 2 ลําดับที่ 2

/ / /
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3. ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
   3.1

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่ โครงการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แผนงานเคหะและชุมชน
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก
8 โครงการซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเส-นทางเลียบคลองลําตะกุด 
ช�วงที่ 3 ม.1

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง 
4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ก�อสร-างผิวจราจรไม�
น-อยกว�า 316.00 ตารางเมตร  
งานเสาเข็ม  พร-อมติดตั้งปGาย
โครงการจํานวน  1  ปGาย  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

365,000 หมู�ที่ 1 
บ-านคนชุม

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
หน-า 3 ลําดับที่ 3

/ / /

9 โครงการก�อสร-างท�อระบายนํ้า
เชื่อมต�อท�อโครงการเดิมบริเวณหน-า
อพาร7ทเม-นต7เซฟวัน ม.5

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ท�อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3  ∅ 
0.80 x 1.00  เมตร ความยาว
ท�อเชื่อมต�อรวมบ�อพักยาว 
20.00 เมตร พร-อมคืนผิวทาง
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง
 1.20 เมตร ยาว 19.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร    (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

74,000 หมู�ที่ 5 
บ-านพบสุข

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
หน-า 3 ลําดับที่ 4

/ / /
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3. ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
   3.1

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่ โครงการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แผนงานเคหะและชุมชน
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก
10 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายเชื่อมตะคองเก�า-บ-านกรีน  
ม.2

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง 
5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่ก�อสร-างผิวจราจรไม�
น-อยกว�า 850.00 ตารางเมตร 
พร-อมติดตั้งปGายโครงการ
จํานวน  1  ปGาย  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

497,000 หมู�ที่ 2 
บ-านตะคองเก�า

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
หน-า 4 ลําดับที่ 5

/ / /

11 โครงการก�อสร-างท�อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส-นทางต�อจาก
โครงการเดิมเส-นสูทบุญเติมถึงคลอง
ส�งน้ํา ม.4

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ชั้น 3 ∅ 0.60 x 1.00 
เมตร ความยาวท�อรวมบ�อพัก 
392.00 เมตร บ�อพักนํ้าทิ้ง
จํานวน 32 บ�อ พร-อมคืนผิว
ทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร-อมติดตั้งปGายโครงการ
จํานวน  1  ปGาย  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

859,000 หมู�ที่ 4 
บ-านวิโรจน7พัฒนา

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
หน-า 4 ลําดับที่ 6

/ / /
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3. ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
   3.1

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.ที่ โครงการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

แผนงานเคหะและชุมชน
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก
12 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เส-นสี่แยกบ-านแปะ ถึงแยกโนน
ตาชูเลียบลําตะกุด  ม.1

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ขยายผิวจราจรข-างซ-าย กว-าง 
1.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ก�อสร-างผิวจราจรไม�
น-อยกว�า 227.00 ตารางเมตร 
รวมงานปรับปรุงผิวทาง และ
รายละเอียดงานอื่น ๆ พร-อม
ติดตั้งปGายโครงการจํานวน  1  
ปGาย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

470,000 หมู�ที่ 1 
บ-านคนชุม

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  

หน-า 8 ลําดับที่ 1

/ / /

13 โครงการปรับปรุงขยายเขตถนนเลียบ
ลําตะกุด ช�วงโค-งกอไผ� ม.1 

(จ�ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่

 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พื้นที่ดําเนินการไม�น-อย
กว�า 150.00 ตารางเมตร และ
วางท�อลอดเหลี่ยมขนาด 
2.10x2.10x12.00 เมตร 
เชื่อมต�อคลองลําตะกุด และ
ก�อสร-างกําแพงดินเลียบถนน 
ยาว 54.00 เมตร พร-อมติดตั้ง
ปGายโครงการจํานวน 1 ปGาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

600,000 หมู�ที่ 1 
บ-านคนชุม

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  

หน-า 9 ลําดับที่ 2

/ / /
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 - ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาการศึกษา
   6.1

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 โครงการสนับสนุนค�าใช-จ�ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

(โอนตั้งจ�ายเปMนรายการใหม� นายกเทศมนตรี อนุมัติ วันที่
 27 ธันวาคม 2559)

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให-กับ
เด็กนักเรียนในศูนย7พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลปรุใหญ� ทั้ง 2 แห�ง

105,400  ศูนย7พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลปรุใหญ� 

หมู�ที่ 1 และหมู�ที่ 7

 กองการศึกษา
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
หน-า 15 ลําดับที่ 1

/ /

แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ที่ โครงการ
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 - ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8   ยุทธศาสตร-ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร-ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
   7.1

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 โครงการจัดหาครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7 -
เครื่องพิมพ7ชนิดเลเซอร7 / ชนิด LED 
ขาวดํา ( 30 หน-า / นาที ) 

(โอนตั้งจ�ายเปMนรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่
 4 ครั้งที่ 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

เครื่องพิมพ7ชนิดเลเซอร7/ชนิด 
LED ขาวดํา (30 หน-า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900
 บาท (ตามมาตรฐานกระทรวง
 ICT ป? 2559)

7,900        เทศบาลตําบลปรุใหญ�  สํานัก
ปลัดเทศบาล

(งานทะเบียนราษฎร)
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
หน-า 5 ลําดับที่ 1

/ /

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารทั่วไป
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการที่ โครงการ
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 - ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร-ด�านการพัฒนาสังคม
   9.1

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 โครงการบ-านท-องถิ่นประชารัฐร�วมใจ 
เทิดไท-องค7ราชัน ราชินี ประจําป?
งบประมาณ 2560

(โอนตั้งจ�ายเปMนรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่
 4 ครั้งที่ 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ก�อสร-าง ซ�อมแซม ปรับปรุงที่
อยู�อาศัยของประชาชน
ผู-ด-อยโอกาส ผู-ยากไร- ผู-พิการ 
หรือผู-ยากจนในเขตพื้นที่ตําบล
ปรุใหญ�  ดังนี้
 - ก�อสร-างบ-านคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว-าง 3 เมตร
 ยาว 6 เมตร พร-อมติดตั้งปGาย
โครงการ จํานวน 1 ปGาย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) จํานวน 1
 หลัง ๆ ละ 150,000 บาท
 - ซ�อมแซมที่พักอาศัย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) จํานวน 5
 หลัง ๆ ละ 30,000 บาท

300,000  ตําบลปรุใหญ� สํานักปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาชุมชม) 
แผนพัฒนาสามป? 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
หน-า 18 ลําดับที่ 1

/ / / / / / / / /

โครงการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน

ที่
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