แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1

ส่วนที่ 1
1.1 บทนา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ( พ.ศ. 2558 – 2562 ) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.
2560 – 2562 ) เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) เปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ 3
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่ อเป็ น แนวทางในการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิ นสะสม เพื่อพัฒ นาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไข
ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลปรุใหญ่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริก ารสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภ าคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน
ตามที่ เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น เนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณ
เพิ่มเติม เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลปรุใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 และผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ดังนั้น
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะดาเนินการจริง ในพื้นที่ตาบลปรุใหญ่ให้เป็น
รูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนดาเนินการ สาหรับแผนดาเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ทาให้ แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน /โครงการในแผนดาเนินการ และจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย
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1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนดาเนินการ มีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิ ภ าค รั ฐ วิส าหกิจ และหน่ ว ยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงั นี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่าง ฯ และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ดาเนินการจริ งในพื้นที่เทศบาลตาบล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ ง
นั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูล ดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดาเนินงานพัฒนาจังหวัด / อาเภอ หรือกิ่งอาเภอแบบ
บูรณาการ
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้
แผนการด าเนิ น งาน ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จัดทาประกาศขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น เรื่อ ง
แผนการดาเนิ น งาน (องค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด / เมืองพัท ยา / เทศบาล / องค์การบริห ารส่ ว นต าบล
...............) ประจาปีงบประมาณ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้ว
เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่วัน ที่ ป ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม
งบประมาณจากเงินสะสม หรื อได้รับ แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ว นภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามการ
ดาเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทาดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1. เป็ น เครื่ องมื ออย่ างหนึ่ งที่ช่ว ยให้ เ ทศบาลตาบล สามารถดาเนินการพัฒ นาได้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนาแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว
4. สามารถจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป
6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้าซ้อนในหน่วยงาน
7. เกิดการประสานบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

13

81.25

4,611,000

91.77

กองชาง

รวม

13

81.25

4,611,000

91.77

6.25
6.25

105,400
105,400

2.10
2.10

กองการศึกษา

รวม

1
1
1

6.25

7,900

0.16

สํานักปลัดเทศบาล

1

6.25

7,900

0.16

1

6.25

300,000

5.97

1
16

6.25
100.00

300,000
5,024,300

5.97
100.00

ยุทธศาสตร-/แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
6. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา
7. ยุทธศาสตร-การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
9. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาสังคม
9.1 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

สํานักปลัดเทศบาล
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แบบ ผด. 02

2 โครงการกอสร-างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน-าอูชางหลึม ชวงที่ 2 ม.2
(จายขาดเงินสะสม 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 ไหลทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่กอสร-างผิวจราจรไม
น-อยกวา 372.00 ตารางเมตร
พร-อมกําแพงกันดินและตอก
เข็ม พร-อมติดตั้งปGายโครงการ
จํานวน 1 ปGาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

500,000

หมูที่ 2
บ-านตะคองเกา

กองชาง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
หนวยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
ที่
โครงการ
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 โครงการกอสร-างถนนคอนกรีตเสริม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง
31,000
หมูที่ 1
กองชาง
แผนพัฒนาสามป?
เหล็ก ซอยทางเข-าบ-าน นางไพรินทร7 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร
บ-านคนชุม
(พ.ศ. 2560-2562)
กฤษณะสุวรรณ ม.1
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหิน
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร
หน-า 7 ลําดับที่ 3
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ หรือพื้นที่กอสร-างผิวจราจรไม
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
น-อยกวา 56.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

/

/

/

/

/

/

แผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
หน-า 9 ลําดับที่ 8
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3. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

4 โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก
เส-นทางซอยข-างวิรัตน7รีไซเคิล ม.5
(จายขาดเงินสะสม 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
คลุกไมน-อยกวา 127.80
ลูกบาศก7เมตร พร-อมติดตั้งปGาย
โครงการจํานวน 1 ปGาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

5 โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก ซอย ผิวทางหินคลุก กว-าง 4.00
12/15 ม.5
เมตรยาว 200.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ คลุกไมน-อยกวา 120.00
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
ลูกบาศก7เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

งบประมาณ
(บาท)
67,000

268,000

71,000

สถานที่ดําเนินการ
หมูที่ 4
บ-านวิโรจน7พัฒนา

หมูที่ 5
บ-านพบสุข

หมูที่ 5
บ-านพบสุข

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
3 โครงการกอสร-างทอระบายนํ้า
ทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมตอแนวทอ เหล็ก ชั้น 3 ∅ 0.40 x 1.00
เดิมหน-าอูรถโบราณ ม.4
เมตรความยาวทอรวมบอพัก
36.00 เมตร บอพักน้ําทิ้ง
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
จํานวน 2 บอพร-อมคืนผิวทาง
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

ที่

/

/

/

/

/

/

/

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

กองชาง

/

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

กองชาง

/

แผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
หน-า 12 ลําดับที่ 19
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3. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
(บาท)
379,000

7 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง
เหล็กเส-นทางเลียบคลองลําตะกุด
4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร
ชวงที่ 2 ม.1
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ หรือพื้นที่กอสร-างผิวจราจรไม
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
น-อยกวา 372.00 ตารางเมตร
งานเสาเข็ม พร-อมติดตั้งปGาย
โครงการจํานวน 1 ปGาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

430,000

โครงการ

สถานที่ดําเนินการ
หมูที่ 1
บ-านคนชุม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
แผนพัฒนาสามป?

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
6 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง
เหล็กเส-นทางเลียบคลองลําตะกุด
4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร
ชวงที่ 1 ม.1
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ หรือพื้นที่กอสร-างผิวจราจรไม
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
น-อยกวา 328.00 ตารางเมตร
งานเสาเข็ม พร-อมติดตั้งปGาย
โครงการจํานวน 1 ปGาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

ที่

/

/

/

/

/

/

(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
หน-า 2 ลําดับที่ 1

หมูที่ 1
บ-านคนชุม

กองชาง
แผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
หน-า 2 ลําดับที่ 2
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3. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

9 โครงการกอสร-างทอระบายนํ้า
เชื่อมตอทอโครงการเดิมบริเวณหน-า
อพาร7ทเม-นต7เซฟวัน ม.5
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

ทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ∅
0.80 x 1.00 เมตร ความยาว
ทอเชื่อมตอรวมบอพักยาว
20.00 เมตร พร-อมคืนผิวทาง
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง
1.20 เมตร ยาว 19.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

งบประมาณ
(บาท)
365,000

74,000

สถานที่ดําเนินการ
หมูที่ 1
บ-านคนชุม

หมูที่ 5
บ-านพบสุข

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
8 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง
เหล็กเส-นทางเลียบคลองลําตะกุด
4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร
ชวงที่ 3 ม.1
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ หรือพื้นที่กอสร-างผิวจราจรไม
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
น-อยกวา 316.00 ตารางเมตร
งานเสาเข็ม พร-อมติดตั้งปGาย
โครงการจํานวน 1 ปGาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

ที่

/

/

/

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

กองชาง

/

/

/

แผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
หน-า 3 ลําดับที่ 4
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3. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

10 โครงการกอสร-างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเชื่อมตะคองเกา-บ-านกรีน
ม.2
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

11 โครงการกอสร-างทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส-นทางตอจาก
โครงการเดิมเส-นสูทบุญเติมถึงคลอง
สงน้ํา ม.4
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว-าง
5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่กอสร-างผิวจราจรไม
น-อยกวา 850.00 ตารางเมตร
พร-อมติดตั้งปGายโครงการ
จํานวน 1 ปGาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

งบประมาณ
(บาท)
497,000

ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้น 3 ∅ 0.60 x 1.00
เมตร ความยาวทอรวมบอพัก
392.00 เมตร บอพักนํ้าทิ้ง
จํานวน 32 บอ พร-อมคืนผิว
ทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร-อมติดตั้งปGายโครงการ
จํานวน 1 ปGาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

859,000

สถานที่ดําเนินการ
หมูที่ 2
บ-านตะคองเกา

หมูที่ 4
บ-านวิโรจน7พัฒนา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

/

/

/

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

กองชาง

/

/

/

แผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
หน-า 4 ลําดับที่ 6
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3. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

13 โครงการปรับปรุงขยายเขตถนนเลียบ ขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม
ลําตะกุด ชวงโค-งกอไผ ม.1
เหล็ก พื้นที่ดําเนินการไมน-อย
กวา 150.00 ตารางเมตร และ
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ วางทอลอดเหลี่ยมขนาด
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
2.10x2.10x12.00 เมตร
เชื่อมตอคลองลําตะกุด และ
กอสร-างกําแพงดินเลียบถนน
ยาว 54.00 เมตร พร-อมติดตั้ง
ปGายโครงการจํานวน 1 ปGาย
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

600,000

สถานที่ดําเนินการ
หมูที่ 1
บ-านคนชุม

หมูที่ 1
บ-านคนชุม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
12 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
ขยายผิวจราจรข-างซ-าย กว-าง
470,000
เหล็ก เส-นสี่แยกบ-านแปะ ถึงแยกโนน 1.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร
ตาชูเลียบลําตะกุด ม.1
หนา 0.15 เมตร ไหลทางหิน
คลุกกว-างข-างละ 0.50 เมตร
(จายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ หรือพื้นที่กอสร-างผิวจราจรไม
1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
น-อยกวา 227.00 ตารางเมตร
รวมงานปรับปรุงผิวทาง และ
รายละเอียดงานอื่น ๆ พร-อม
ติดตั้งปGายโครงการจํานวน 1
ปGาย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ที่

/

/

/

/

/

แผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ. 2560-2562)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
หน-า 8 ลําดับที่ 1

กองชาง

/

แผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ. 2560-2562)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
หน-า 9 ลําดับที่ 2
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แบบ ผด. 02

(โอนตั้งจายเปMนรายการใหม นายกเทศมนตรี อนุมัติ วันที่
27 ธันวาคม 2559)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
หนวยงาน
ที่
โครงการ
สถานที่ดําเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการสนับสนุนคาใช-จายการ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให-กับ 105,400
ศูนย7พัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
แผนพั
ฒนาสามป?
บริหารสถานศึกษา
เด็กนักเรียนในศูนย7พัฒนาเด็ก
ตําบลปรุใหญ
(พ.ศ. 2560-2562)
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เล็กตําบลปรุใหญ ทั้ง 2 แหง
หมูที่ 1 และหมูที่ 7

/

/

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
หน-า 15 ลําดับที่ 1
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แบบ ผด. 02

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

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร-ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร-ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
หนวยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
ที่
โครงการ
สถานที่ดําเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7 - เครื่องพิมพ7ชนิดเลเซอร7/ชนิด
7,900
เทศบาลตําบลปรุใหญ
สํานัก
เครื่องพิมพ7ชนิดเลเซอร7 / ชนิด LED LED ขาวดํา (30 หน-า/นาที)
ปลัดเทศบาล
ขาวดํา ( 30 หน-า / นาที )
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900
(งานทะเบียนราษฎร)
แผนพัฒนาสามป?
บาท (ตามมาตรฐานกระทรวง
(พ.ศ.
2560-2562)
(โอนตั้งจายเปMนรายการใหม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ ICT ป? 2559)

/

/

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
หน-า 5 ลําดับที่ 1
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แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2560

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร-ดานการพัฒนาสังคม
9.1 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน
หนวยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
พ.ศ. 2559
ที่
โครงการ
สถานที่ดําเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
300,000
ตําบลปรุใหญ
สํานักปลัดเทศบาล
1 โครงการบ-านท-องถิ่นประชารัฐรวมใจ กอสร-าง ซอมแซม ปรับปรุงที่
(งานพัฒนาชุมชม)
เทิดไท-องค7ราชัน ราชินี ประจําป?
อยูอาศัยของประชาชน
แผนพัฒนาสามป?
งบประมาณ 2560
ผู-ด-อยโอกาส ผู-ยากไร- ผู-พิการ
(พ.ศ. 2560-2562)
หรือผู-ยากจนในเขตพื้นที่ตําบล
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
(โอนตั้งจายเปMนรายการใหม สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ ปรุใหญ ดังนี้
หน-า 18 ลําดับที่ 1
4 ครั้งที่ 1 ประจําป? พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
- กอสร-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
- ซอมแซมที่พักอาศัย (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) จํานวน 5
หลัง ๆ ละ 30,000 บาท

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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