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ทศบาลต าบลปรุ฿หญ 
อ าภอมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
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สวนทีไ 1 

 
1.1  บทน า 

ทศบาลต าบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบหนึไง ซึไงเดຌจัดท าผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ิ พ.ศ. 2558 – 2562 ) ละผนพัฒนาสามป ิ พ.ศ. 2560 – 2562 ) ละผนพัฒนาสามป ิ พ.ศ. 
2560 – 2562 ) พิไมติมถึง ฉบับทีไ 7 ละผนพัฒนาสามป ิ พ.ศ. 2560 – 2562 ) ปลีไยนปลงถึง ครัๅงทีไ 6 

ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ละทีไ
กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559 พืไอป็นนวทาง฿นการจัดท างบประมาณรายจายประจ าป  
งบประมาณรายจายพิไมติม งบประมาณจากงินสะสม พืไอพัฒนาทຌองถิไน฿หຌจริญกຌาวหนຌาสามารถกຌเข
ปัญหาบรรทาความดือดรຌอนของประชาชนเดຌตรงตามความตຌองการ ละกิดประยชน์สูงสุดกทຌองถิไนเดຌ
อยางป็นระบบละมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นขตทศบาลต าบลปรุ฿หญ 

 

     ทศบาลต าบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรมีหนຌาทีไหลัก฿นการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม ศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ละศิลปวัฒนธรรม สรຌาง
ความขຌมขใง ยกระดับขีดความสามารถ฿นการพัฒนาทศบาล ดยมุงนຌน฿หຌภาคประชาชน ภาครัฐ ละ
ภาคอกชน ขຌามามีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รวมตัดสิน฿จพัฒนา กຌเขปัญหาความดือดรຌอน พืไอ฿หຌครอบคลุม
ทุกพืๅนทีไเดຌตรงความตຌองการของประชาชน  

     ตามทีไ ทศบาลต าบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนการด านินงาน ประจ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มืไอวันทีไ 31 ตุลาคม 2559 ละผนการด านินงาน ประจ าปงบประมาณพ.ศ. 2560 พิไมติมถึง 
ฉบับทีไ 4 มืไอวันทีไ  24 พฤษภาคม 2560 เปลຌวนัๅน นืไองจากสวนราชการตาง โ เดຌขออนุมัติอนงบประมาณ
รายจาย พืไออนตัๅงจายป็นรายการ฿หม  ดยผูຌบริหารทຌองถิไนอนุมัติอนงินงบประมาณรายจาย ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ ครัๅงทีไ แ็/โ5ๆเ มืไอวันทีไ  แแ สิงหาคม โ5ๆเ ละสภาทศบาลต าบลปรุ฿หญอนุมัติ
อนงินงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ ครัๅงทีไ แ่/โ5ๆเ มืไอคราวประชุมสภาทศบาล
ต าบลปรุ฿หญ สมัยสามัญ สมัยทีไ ใ ครัๅงทีไ แ ประจ าป พ.ศ. โ5ๆเ มืไอวันทีไ แ5 สิงหาคม โ5ๆเ    ดังนัๅน 
ทศบาลต าบลปรุ฿หญ จึงเดຌด านินการจัดท าผนการด านินงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560  พิไมติม 
ฉบับทีไ 5  ขึๅน  ซึไงประกอบดຌวยผนงาน/ครงการพัฒนาตาง โ     ทีไจะด านินการจริง฿นพืๅนทีไต าบลปรุ฿หญ฿หຌ
ป็นรูปธรรมชัดจน ละสอดคลຌองกับผนพัฒนาละนยบาย฿นระดับตาง โ ของทศบาล พืไอพัฒนาทຌองถิไน
ละประชาชน฿หຌมีคุณภาพชีวิตความป็นอยูทีไดีขึๅน  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าผนการด านินงาน 
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

พ.ศ. 254่ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559 ก าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จัดท าผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผนพัฒนาสามปละผนด านินการ ส าหรับผนด านินการนัๅนมีจุดมุงหมายพืไอสดง
ถึงรายละอียดผนงาน/ครงการพัฒนาละกิจกรรมทีได านินการจริงทัๅงหมด฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนประจ าปงบประมาณนัๅน ท า฿หຌนวทาง฿นการด านินงาน฿นปงบประมาณนัๅนมีความชัดจน฿นการ
ปฏิบัติงานมากขึๅน มีการประสานละบูรณาการการท างานกับหนวยงานละจ านกรายละอียดตาง โ ของ
ผนงาน /ครงการ฿นผนด านินการ ละจะท า฿หຌการติดตามละประมินผลมืไอสิๅนปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึๅนอีกดຌวย 
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1.3 ขัๅนตอนการจัดท าผนการด านินงาน 
    ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ .ศ. 
254่ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขຌอ โ6 เดຌก าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
จัดท าผนด านินการ มีขัๅนตอน ดังนีๅ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน รวบรวมผนงาน/ครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจละหนวยงานอืไน  โ          
ทีได านินการ฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ลຌวจัดท ารางผนการด านินการสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทຌองถิไน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนด านินการ ลຌวสนอผูຌบริหารทຌองถิไน
ประกาศป็นผนการด านินงาน ทัๅงนีๅ ฿หຌปຂดประกาศผนการด านินงานภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไประกาศ  
พืไอ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันละตຌองปຂดประกาศเวຌอยางนຌอยสามสิบวัน 
 

จากขัๅนตอนการจัดท าผนการด านนิงานขຌางตຌนสามารถขียนปน็ผนภูมิเดຌดงันีๅ 
 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  

จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน 

 

คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

 

 

ผูຌบริหารทຌองถิไน 

 

 

 

 

 

 

ขัๅนตอนทีไ  แ  การกใบรวบรวมขຌอมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน  กใบรวบรวมขຌอมูลครงการ / กิจกรรมทีไจะมีการ
ด านินการจริง฿นพืๅนทีไทศบาลต าบล  ซึไงจะมีทัๅงครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหง
นัๅนอง  ละครงการ / กิจกรรมทีไหนวยงานอืไนจะขຌามาด านินการ฿นพืๅนทีไ  ดยขຌอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบ
เดຌจากหนวยงาน฿นพืๅนทีไ  ละตรวจสอบจากผนการด านินงานพัฒนาจังหวัด / อ าภอ หรือกิไงอ าภอบบ
บูรณาการ 

รวบรวมครงการกิจกรรม 

จัดท ารางผนการด านินงาน 

สนอรางผนการด านินงาน 

 

พิจารณาราง ฯ  ละสนอตอผูຌบรหิารทຌองถิไน 

ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความหในชอบ 

ประกาศ฿ชຌ 

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

หนวยงานอืไน 
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ขัๅนตอนทีไ  โ  การจัดท ารางผนการด านนิงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน  จัดท ารางผนการด านินงาน ดยพิจารณาจัด
หมวดหมู฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาทຌองถิไนก าหนดเวຌ฿นผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยมีคຌาครงผนการด านินงาน โ สวน 

 สวนทีไ  แ  บทน า 

1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของผนการด านินงาน 

1.3 ขัๅนตอนการจัดท าผนการด านินงาน 

1.4 ประยชน์ของผนการด านินงาน 

 สวนทีไ  โ  บัญชีครงการ / กิจกรรม 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนครงการละงบประมาณ 

2.2 บัญชีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
 

 
 

ขัๅนตอนทีไ  ใ  การประกาศ฿ชຌผนการด านินงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน น ารางผนการด านินงานสนอผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอประกาศ฿ชຌ
ผนการด านินงาน ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท าประกาศขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน รืไอง  
ผนการด านินงาน ิองค์การบริหารสวนจังหวัด / มืองพัทยา / ทศบาล / องค์การบริหารสวนต าบล
...............ี ประจ าปงบประมาณ พืไอปຂดประกาศดยปຂดผย฿หຌสาธารณชนเดຌทราบละสามารถตรวจสอบเดຌ 
 

 

 

ระยะวลา฿นการจัดท าผนการด านินงาน 

 ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
พ.ศ. 254่ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559  หมวด 5 ขຌอ 27 ผนการด านินงาน฿หຌจัดท า฿หຌลຌว
สรใจภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณรายจายพิไมติม 
งบประมาณจากงินสะสม หรือเดຌรับจຌงผนงานละครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอืไน โ ทีไตຌองด านินการ฿นพืๅนทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นปงบประมาณนัๅน 

 การขยายวลาการจัดท าละการกຌเขผนการด านินงานป็นอ านาจของผูຌบริหารทຌองถิไน  

   
นวทาง฿นการจัดท าผนการด านินงาน 

 ผนการด านินงานป็นครืไองมือส าคัญ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอควบคุม
การด านินงาน฿หຌป็นเปอยางหมาะสมละมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงยังป็นครืไองมือ฿นการติดตามการ
ด านินงาน ละการประมินผล ดังนัๅนผนการด านินงานจึงมีนวทางการจัดท าดังนีๅ 
 แ.  ป็นผนทีไยกออกมาจากผนพัฒนา ละมีลักษณะป็นผนด านินการ (Action  Plan)   

 โ.  จัดท าหลังจากทีไเดຌมีการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปลຌว 

 ใ.  สดงถึงป้าหมาย รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะวลาทีไชัดจน ละสดงถึง
การด านินงานจริง 
 ไ.  ป็นการรวบรวมขຌอมูลจากทุกหนวยงานทีไขຌามาด านินการ฿นพืๅนทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
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1.4 ประยชน์ของผนการด านินงาน 
  1. ป็นครืไองมืออยางหนึไงทีไชวย฿หຌทศบาลต าบล สามารถด านินการพัฒนาเดຌบรรลุ
วัตถุประสงค์ ละป้าหมาย฿นการพัฒนาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. สามารถน าผนงาน/ครงการเปปฏิบัติเดຌจริง ป็นรูปธรรมชัดจน ละสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนา฿นระดับตาง โ ของทศบาล 
  3. กิดความประหยัดดຌานบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ละงบประมาณ พราะเดຌวางนวทาง
ปฏิบัติเวຌลຌว 
  4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของผนงาน/ครงการ ฿นการตอบสนองความตຌองการของ
ทຌองถิไนละประชาชนเดຌตรงตามความตຌองการละครอบคลุมทุกพืๅนทีไ 
  5. สรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางทศบาลกับประชาชน฿นการมีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รวม
ตัดสิน฿จ ปรับปรุง ละกຌเขพัฒนาทຌองถิไน฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาขึๅนเป 
  6. บงงานความรับผิดชอบชัดจน กิดความคลองตัว ลดความซๅ าซຌอน฿นหนวยงาน 
  7. กิดการประสานบูรณาการท างานรวมกันระหวางหนวยงาน 
  8. ป็นครืไองมือ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌการด านินงานป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ 



แบบ ผด. 01

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

 1.  ยุทธศาสตร,ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 33.33 300,000 30.03 กองช�าง

รวม 3 33.33 300,000 30.03

 3.  ยุทธศาสตร,ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 33.33 290,000 29.03 กองช�าง

รวม 3 33.33 290,000 29.03

 4.  ยุทธศาสตร,ด�านการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
       4.3  แผนงานบริหารทั่วไป 1 11.11 150,000 15.02 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1 11.11 150,000 15.02

  7. ยุทธศาสตร,การบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี
      7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 1 11.11 200,000 20.02 สํานักปลัดเทศบาล

      7.4  แผนงานเคหะและชุมชน 1 11.11 59,000 5.91 กองช�าง

รวม 2 22.22 259000 25.93

รวมทั้งสิ้น 9 100.00 999,000 100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร,/แนวทางการพัฒนา
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ยุทธศาสตร,จังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
 - ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 ยุทธศาสตร,ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน
1.ยุทธศาสตร,ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน
   1.1

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 โครงการติดต้ังกล,อง CCTV 
ชุมชนคนชุม 1  ม.1 

( โอนต้ังจ�ายเป3นรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 )

ติดต้ังกล,อง CCTV จํานวน 4 
จุด (นอกมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

100,000 หมู�ท่ี 1 
บ,านคนชุม

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป8 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  
หน,า 2 ลําดับท่ี 1

 /  /

2 โครงการติดต้ังกล,อง CCTV 
ชุมชนพบสุข 2  ม.5

( โอนต้ังจ�ายเป3นรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 )

ติดต้ังกล,อง CCTV จํานวน 4 
จุด (นอกมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

100,000 หมู�ท่ี 5
บ,านพบสุข

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป8 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  
หน,า 2 ลําดับท่ี 2

 /  /

3 โครงการติดต้ังกล,อง CCTV 
ชุมชนแสนสุข 1 ม.7

( โอนต้ังจ�ายเป3นรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 )

ติดต้ังกล,อง CCTV จํานวน 4 
จุด (นอกมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)

100,000 หมู�ท่ี 7 
บ,านแสนสุข

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป8 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  
หน,า 3 ลําดับท่ี 3

 /  /

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีดําเนินการ

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร,จังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
 - ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 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,างถนนหินคลุก 
ซอยแสนสุข 1/9 ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

( โอนต้ังจ�ายเป3นรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 )

ถนนหินคลุก กว,าง  5  ม. ยาว 
235  ม. หนา 0.15 ม. บดอัด
แน�น พ้ืนท่ีก�อสร,างไม�น,อยกว�า 
1,175 ตร.ม. พร,อมปGาย
โครงการ จํานวน  1 ปGาย  
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการท่ีเทศบาลกําหนด)

180,000 หมู�ท่ี 7 
บ,านแสนสุข

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป8 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  
หน,า 5 ลําดับท่ี 1

 /  /

2 โครงการก�อสร,างถนนหินคลุก 
ซอยศุภกรพันธุKไม, คุ,มโสฬส  ม.7

( โอนต้ังจ�ายเป3นรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 )

ถนนหินคลุก กว,าง  4  ม. ยาว 
165  ม. หนา 0.20 ม. บดอัด
แน�น พ้ืนท่ีก�อสร,างไม�น,อยกว�า 
660 ตร.ม.  (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการท่ีเทศบาล
กําหนด)

80,000 หมู�ท่ี 7 
บ,านแสนสุข

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป8 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  
หน,า 5 ลําดับท่ี 2

 /  /

แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีดําเนินการ

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.ท่ี โครงการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีดําเนินการ

แผนงานเคหะและชุมชน
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก
3 โครงการก�อสร,างถนนหินคลุก 

ซอยบ,านนายไหล�ตง คุ,มโสฬส  ม.7

( โอนต้ังจ�ายเป3นรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 )

ถนนหินคลุก กว,าง  3  ม. ยาว 
45  ม. หนา 0.20 ม. บดอัด
แน�น พ้ืนท่ีก�อสร,างไม�น,อยกว�า 
135 ตร.ม.  (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการท่ีเทศบาล
กําหนด)

30,000 หมู�ท่ี 7 
บ,านแสนสุข

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป8 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  
หน,า 6 ลําดับท่ี 3

 /  /
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ยุทธศาสตร,จังหวัดท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองน�าอยู�ท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
 - ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 10  ยุทธศาสตร,ด�านการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
4.ยุทธศาสตร,ด�านการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
   4.3

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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนKในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ�

( โอนต้ังจ�ายเป3นรายการใหม� ผู,บริหารท,องถ่ิน
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําป8 พ.ศ. 
2560 คร้ังท่ี 17/2560 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 
2560 )

 ปรับปรุงภูมิทัศนKในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  ปลูก
ดาวเรืองและดอกไม,สีเหลือง 
เพ่ือเตรียมการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิอดุลยเดช

150,000 เทศบาลตําบลปรุใหญ� สํานักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาสามป8 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  
หน,า 8 ลําดับท่ี 1

 /  /

พ.ศ. 2560
แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีดําเนินการ

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2559
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ยุทธศาสตร,จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8   ยุทธศาสตร,ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี
7. ยุทธศาสตร,ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
   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 โครงการจัดหาซุ,มเทิดทูนพระเจ,า
แผ�นดินในหลวงรัชกาลท่ี 10 
แห�งราชวงศKจักรี

( โอนต้ังจ�ายเป3นรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 )

ซุ,มเทิดทูนพระเจ,าแผ�นดินใน
หลวงรัชกาลท่ี 10 แห�ง
ราชวงศKจักรี ขนาดความกว,าง
ไม�น,อยกว�า  3.30 เมตร ความ
สูงไม�น,อยกว�า 5.00 เมตร 
จํานวน 2 ซุ,ม ๆ ละ 100,000 
บาท
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

200,000    เทศบาลตําบลปรุใหญ�  สํานัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาสามป8 
(พ.ศ. 2560-2562) 

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 6  
หน,า 13 ลําดับท่ี 3

 /  /

ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารท่ัวไป
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีดําเนินการ
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ยุทธศาสตร,จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8   ยุทธศาสตร,ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี
7. ยุทธศาสตร,ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
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1 โครงการจัดหาครุภัณฑKอื่น - ปPQมหอย
โข�ง 5.5 HP 380 V.

( โอนต้ังจ�ายเป3นรายการใหม� สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 )

ปPQมหอยโข�ง  5.5 HP 380 V. 
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 29,500 
บาท

59,000       กิจการประปา
เทศบาลตําบลปรุใหญ�

กองช�าง
แผนพัฒนาสามป8 

(พ.ศ. 2560-2562) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  
หน,า 9 ลําดับท่ี 1

 /  /

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ�  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีดําเนินการ

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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