ผนการดานินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พิไมติม ฉบับทีไ 5

ทศบาลตาบลปรุ฿หญ
อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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สวนทีไ 1
1.1 บทนา

ทศบาลตาบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบหนึไง ซึไงเดຌจัดทาผนยุทธศาสตร์
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
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ละทีไ
กຌ เ ขพิไ ม ติ มถึ ง ิฉบั บ ทีไ 2ี พ.ศ. 2559 พืไ อป็ น นวทาง฿นการจั ด ท างบประมาณรายจ า ยประจ าป
งบประมาณรายจายพิไมติม งบประมาณจากงิ นสะสม พืไอพัฒ นาทຌองถิไน฿หຌจริ ญกຌาวหนຌาสามารถกຌเข
ปัญหาบรรทาความดือดรຌอนของประชาชนเดຌตรงตามความตຌองการ ละกิดประยชน์สูงสุดกทຌองถิไนเดຌ
อยางป็นระบบละมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นขตทศบาลตาบลปรุ฿หญ
ทศบาลตาบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรมีหนຌาทีไหลัก฿นการบริหารจัดการพัฒนาบริก ารสาธารณะดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม ศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ละศิลปวัฒนธรรม สรຌาง
ความขຌมขใง ยกระดับขีดความสามารถ฿นการพัฒนาทศบาล ดยมุงนຌน ฿หຌภ าคประชาชน ภาครัฐ ละ
ภาคอกชน ขຌามามีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รวมตัดสิน฿จพัฒนา กຌเขปัญหาความดือดรຌอน พืไอ฿หຌครอบคลุม
ทุกพืๅนทีไเดຌตรงความตຌองการของประชาชน
ตามทีไ ทศบาลตาบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนการดานินงาน ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มืไอวันทีไ 31 ตุลาคม 2559 ละผนการดานินงาน ประจาป งบประมาณพ.ศ. 2560 พิไมติมถึง
ฉบับทีไ 4 มืไอวันทีไ 24 พฤษภาคม 2560 เปลຌวนัๅน นืไองจากสวนราชการตาง โ เดຌ ขออนุมัติอนงบประมาณ
รายจาย พืไออนตัๅงจายป็นรายการ฿หม ดยผูຌบริหารทຌองถิไนอนุมัติอนงินงบประมาณรายจาย ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ ครัๅงทีไ แ็/โ5ๆเ มืไอวันทีไ แแ สิงหาคม โ5ๆเ ละสภาทศบาลตาบลปรุ฿หญ อนุมัติ
อนงินงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ ครัๅงทีไ แ่/โ5ๆเ มืไอคราวประชุมสภาทศบาล
ตาบลปรุ ฿หญ สมัยสามัญ สมัยทีไ ใ ครัๅงทีไ แ ประจาป พ.ศ. โ5ๆเ มืไอวัน ทีไ แ5 สิงหาคม โ5ๆเ ดังนัๅ น
ทศบาลตาบลปรุ฿หญ จึงเดຌดานินการจัดทาผนการดานินงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พิไมติม
ฉบับทีไ 5 ขึๅน ซึไงประกอบดຌวยผนงาน/ครงการพัฒนาตาง โ ทีไจะดานินการจริง฿นพืๅนทีไตาบลปรุ฿หญ฿หຌ
ป็นรูปธรรมชัดจน ละสอดคลຌองกับผนพัฒนาละนยบาย฿นระดับตาง โ ของทศบาล พืไอพัฒนาทຌองถิไน
ละประชาชน฿หຌมีคุณภาพชีวิตความป็นอยูทีไดีขึๅน

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาผนการดานินงาน

ตามระบี ยบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนทຌองถิไน
พ.ศ. 254่ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559 กาหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จัดทาผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผนพัฒนาสามปละผนดานินการ สาหรับผนดานินการนัๅนมีจุดมุงหมายพืไอสดง
ถึงรายละอียดผนงาน/ครงการพัฒนาละกิจกรรมทีไดานินการจริงทัๅงหมด฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนประจาปงบประมาณนัๅน ทา฿หຌ นวทาง฿นการดานิ นงาน฿นปงบประมาณนัๅ นมีความชัดจน฿นการ
ปฏิบัติงานมากขึๅน มีการประสานละบูรณาการการทางานกับหนวยงานละจานกรายละอียดตาง โ ของ
ผนงาน /ครงการ฿นผนดานินการ ละจะทา฿หຌการติดตามละประมินผลมืไอสิๅนปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึๅนอีกดຌวย
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1.3 ขันๅ ตอนการจัดทาผนการดานินงาน

ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.
254่ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขຌอ โ6 เดຌกาหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
จัดทาผนดานินการ มีขัๅนตอน ดังนีๅ
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน รวบรวมผนงาน/ครงการพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส ว นทຌ องถิไ น หน ว ยราชการส ว นกลาง ส ว นภูมิ ภ าค รั ฐ วิส าหกิจ ละหน ว ยงานอืไน โ
ทีไดานินการ฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ลຌวจัดทารางผนการดานินการสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทຌองถิไน
2. คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนดานินการ ลຌวสนอผูຌบริหารทຌองถิไน
ประกาศป็นผนการดานินงาน ทัๅงนีๅ ฿หຌปຂดประกาศผนการดานินงานภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไประกาศ
พืไอ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันละตຌองปຂดประกาศเวຌอยางนຌอยสามสิบวัน

จากขัๅนตอนการจัดทาผนการดานินงานขຌางตຌนสามารถขียนป็นผนภูมิเดຌดงั นีๅ
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน

รวบรวมครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน

จัดทารางผนการดานินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน

สนอรางผนการดานินงาน

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
หนวยงานอืไน

คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน

พิจารณาราง ฯ ละสนอตอผูຌบริหารทຌองถิไน

ผูຌบริหารทຌองถิไน

ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความหในชอบ

ประกาศ฿ชຌ

ขัๅนตอนทีไ แ การกใบรวบรวมขຌอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน กใบรวบรวมขຌอมูลครงการ / กิจกรรมทีไจะมีการ
ดานินการจริ ง฿นพืๅนทีไทศบาลตาบล ซึไงจะมีทัๅงครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส วนทຌองถิไนห ง
นัๅนอง ละครงการ / กิจกรรมทีไหนวยงานอืไนจะขຌามาดานินการ฿นพืๅนทีไ ดยขຌอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบ
เดຌจากหนวยงาน฿นพืๅนทีไ ละตรวจสอบจากผนการดานินงานพัฒนาจังหวัด / อาภอ หรือกิไงอาภอบบ
บูรณาการ

ใ
ขัๅนตอนทีไ โ การจัดทารางผนการดานินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไ น จัดทารางผนการดานินงาน ดยพิจารณาจัด
หมวดหมู฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาทຌองถิไนกาหนดเวຌ฿นผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยมีคຌาครงผนการดานินงาน โ สวน
สวนทีไ แ บทนา
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของผนการดานินงาน
1.3 ขัๅนตอนการจัดทาผนการดานินงาน
1.4 ประยชน์ของผนการดานินงาน
สวนทีไ โ บัญชีครงการ / กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจานวนครงการละงบประมาณ
2.2 บัญชีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ขัๅนตอนทีไ ใ การประกาศ฿ชຌผนการดานินงาน
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน นารางผนการดานินงานสนอผูຌบริห ารทຌองถิไนพืไอประกาศ฿ชຌ
ผนการด านิ น งาน ฿หຌ องค์ กรปกครองส ว นทຌอ งถิไน จั ดทาประกาศขององค์ก รปกครองส ว นทຌองถิไน รืไ อ ง
ผนการดานิ น งาน ิองค์ การบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด / มืองพัท ยา / ทศบาล / องค์การบริ ห ารส ว นต าบล
...............ี ประจาปงบประมาณ พืไอปຂดประกาศดยปຂดผย฿หຌสาธารณชนเดຌทราบละสามารถตรวจสอบเดຌ
ระยะวลา฿นการจัดทาผนการดานินงาน
ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
พ.ศ. 254่ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขຌอ 27 ผนการดานินงาน฿หຌจัดทา฿หຌลຌว
สรใ จ ภาย฿นสามสิ บ วั น นั บ ตวัน ทีไ ป ระกาศ฿ชຌงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณรายจ ายพิไ มติ ม
งบประมาณจากงินสะสม หรื อเดຌรับ จຌ งผนงานละครงการจากหน วยราชการส วนกลาง สว นภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอืไน โ ทีไตຌองดานินการ฿นพืๅนทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นปงบประมาณนัๅน
การขยายวลาการจัดทาละการกຌเขผนการดานินงานป็นอานาจของผูຌบริหารทຌองถิไน
นวทาง฿นการจัดทาผนการดานินงาน
ผนการดานินงานป็นครืไองมือสาคัญ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอควบคุม
การด านิ น งาน฿หຌ  ป็ น เปอย า งหมาะสมละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัๅ ง ยั ง ป็ น ครืไ อ งมื อ ฿นการติ ด ตามการ
ดานินงาน ละการประมินผล ดังนัๅนผนการดานินงานจึงมีนวทางการจัดทาดังนีๅ
แ. ป็นผนทีไยกออกมาจากผนพัฒนา ละมีลักษณะป็นผนดานินการ (Action Plan)
โ. จัดทาหลังจากทีไเดຌมีการจัดทางบประมาณรายจายประจาปลຌว
ใ. สดงถึงป้าหมาย รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะวลาทีไชัดจน ละสดงถึง
การดานินงานจริง
ไ. ป็นการรวบรวมขຌอมูลจากทุกหนวยงานทีไขຌามาดานินการ฿นพืๅนทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

4

1.4 ประยชน์ของผนการดานินงาน

1. ป็ น ครืไ องมื ออย างหนึไ งทีไช ว ย฿หຌ  ทศบาลตาบล สามารถดานิ นการพัฒ นาเดຌ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ละป้าหมาย฿นการพัฒนาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนาผนงาน/ครงการเปปฏิบัติเดຌจริง ป็นรูปธรรมชัดจน ละสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนา฿นระดับตาง โ ของทศบาล
3. กิดความประหยัดดຌานบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ละงบประมาณ พราะเดຌวางนวทาง
ปฏิบัติเวຌลຌว
4. สามารถจัดลาดับความสาคัญของผนงาน/ครงการ ฿นการตอบสนองความตຌองการของ
ทຌองถิไนละประชาชนเดຌตรงตามความตຌองการละครอบคลุมทุกพืๅนทีไ
5. สรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางทศบาลกับประชาชน฿นการมีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รว ม
ตัดสิน฿จ ปรับปรุง ละกຌเขพัฒนาทຌองถิไน฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาขึๅนเป
6. บงงานความรับผิดชอบชัดจน กิดความคลองตัว ลดความซๅาซຌอน฿นหนวยงาน
7. กิดการประสานบูรณาการทางานรวมกันระหวางหนวยงาน
8. ป็นครืไองมือ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌการดานินงานป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3

33.33

300,000

30.03

กองชาง

3

33.33

300,000

30.03

3

33.33

290,000

29.03

รวม

3

33.33

290,000

29.03

11.11
11.11

150,000
150,000

15.02
15.02

สํานักปลัดเทศบาล

รวม

1
1
1
1

11.11
11.11

200,000
59,000

20.02
5.91

สํานักปลัดเทศบาล
กองชาง

2
9

22.22
100.00

259000
999,000

25.93
100.00

ยุทธศาสตร,/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร,ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3. ยุทธศาสตร,ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4. ยุทธศาสตร,ดานการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.3 แผนงานบริหารทั่วไป
7. ยุทธศาสตร,การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

กองชาง

5

แบบ ผด. 02

ติดตั้งกล,อง CCTV จํานวน 4
จุด (นอกมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

100,000

ติดตั้งกล,อง CCTV จํานวน 4
จุด (นอกมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

100,000

หมูที่ 5
บ,านพบสุข

( โอนตั้งจายเป3นรายการใหม สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 )

3 โครงการติดตั้งกล,อง CCTV
ชุมชนแสนสุข 1 ม.7
( โอนตั้งจายเป3นรายการใหม สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 )

พ.ศ. 2560

/ /

เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
หน,า 2 ลําดับที่ 1

( โอนตั้งจายเป3นรายการใหม สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 )

2 โครงการติดตั้งกล,อง CCTV
ชุมชนพบสุข 2 ม.5

พ.ศ. 2559

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 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร,ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน
1.ยุทธศาสตร,ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
หนวยงาน
ที่
โครงการ
สถานที่ดําเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการติดตั้งกล,อง CCTV
ติดตั้งกล,อง CCTV จํานวน 4
100,000
หมูที่ 1
กองชาง
แผนพัฒนาสามป8
ชุมชนคนชุม 1 ม.1
จุด (นอกมาตรฐานกระทรวง
บ,านคนชุม
(พ.ศ. 2560-2562)
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

หมูที่ 7
บ,านแสนสุข

กองชาง
แผนพัฒนาสามป8
(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
หน,า 2 ลําดับที่ 2

กองชาง
แผนพัฒนาสามป8
(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
หน,า 3 ลําดับที่ 3

/ /

/ /
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แบบ ผด. 02

2 โครงการกอสร,างถนนหินคลุก
ซอยศุภกรพันธุKไม, คุ,มโสฬส ม.7
( โอนตั้งจายเป3นรายการใหม สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 )

ถนนหินคลุก กว,าง 4 ม. ยาว
165 ม. หนา 0.20 ม. บดอัด
แนน พื้นที่กอสร,างไมน,อยกวา
660 ตร.ม. (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการที่เทศบาล
กําหนด)

80,000

หมูที่ 7
บ,านแสนสุข

กองชาง
แผนพัฒนาสามป8
(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
หน,า 5 ลําดับที่ 2

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 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร,ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร,ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
หนวยงาน
ที่
โครงการ
สถานที่ดําเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการกอสร,างถนนหินคลุก
ถนนหินคลุก กว,าง 5 ม. ยาว
180,000
หมูที่ 7
กองชาง
แผนพัฒนาสามป8
ซอยแสนสุข 1/9 ชุมชนแสนสุข 3 ม.7 235 ม. หนา 0.15 ม. บดอัด
บ,านแสนสุข
(พ.ศ. 2560-2562)
แนน พื้นที่กอสร,างไมน,อยกวา
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
( โอนตั้งจายเป3นรายการใหม สภาอนุมัติ สมัย 1,175 ตร.ม. พร,อมปGาย
หน,า 5 ลําดับที่ 1
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560
โครงการ จํานวน 1 ปGาย
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 )
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

/ /

/ /
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3. ยุทธศาสตร,ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

3 โครงการกอสร,างถนนหินคลุก
ซอยบ,านนายไหลตง คุ,มโสฬส ม.7
( โอนตั้งจายเป3นรายการใหม สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 )

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ถนนหินคลุก กว,าง 3 ม. ยาว
30,000
45 ม. หนา 0.20 ม. บดอัด
แนน พื้นที่กอสร,างไมน,อยกวา
135 ตร.ม. (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการที่เทศบาล
กําหนด)

สถานที่ดําเนินการ
หมูที่ 7
บ,านแสนสุข

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
แผนพัฒนาสามป8
(พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
หน,า 6 ลําดับที่ 3

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

/ /
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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 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร,ดานการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.ยุทธศาสตร,ดานการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.3 แผนงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
หนวยงาน
พ.ศ. 2559
ที่
โครงการ
สถานที่ดําเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนKในเขต
ปรับปรุงภูมิทัศนKในเขต
150,000 เทศบาลตําบลปรุใหญ สํานักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาสามป8
เทศบาลตําบลปรุใหญ
เทศบาลตําบลปรุใหญ ปลูก
(พ.ศ. 2560-2562)
ดาวเรืองและดอกไม,สีเหลือง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
( โอนตั้งจายเป3นรายการใหม ผู,บริหารท,องถิ่น เพื่อเตรียมการจัดงานพระราช
หน,า 8 ลําดับที่ 1
อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป8 พ.ศ.
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2560 ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
2560 )
มหาภูมิอดุลยเดช

/ /
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แบบ ผด. 02

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 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร,ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร,ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
หนวยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
ที่
โครงการ
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
200,000
เทศบาลตําบลปรุใหญ
สํานัก
1 โครงการจัดหาซุ,มเทิดทูนพระเจ,า
ซุ,มเทิดทูนพระเจ,าแผนดินใน
ปลัดเทศบาล
แผนดินในหลวงรัชกาลที่ 10
หลวงรัชกาลที่ 10 แหง
แผนพัฒนาสามป8
ราชวงศKจักรี ขนาดความกว,าง
แหงราชวงศKจักรี
(พ.ศ. 2560-2562)
ไมน,อยกวา 3.30 เมตร ความ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
( โอนตั้งจายเป3นรายการใหม สภาอนุมัติ สมัย สูงไมน,อยกวา 5.00 เมตร
หน,า 13 ลําดับที่ 3
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560
จํานวน 2 ซุ,ม ๆ ละ 100,000
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 )
บาท
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

/ /
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แบบ ผด. 02

( โอนตั้งจายเป3นรายการใหม สภาอนุมัติ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป8 พ.ศ. 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 )

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 5
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร,ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร,ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
หนวยงาน
ที่
โครงการ
สถานที่ดําเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการจัดหาครุภัณฑKอื่น - ปPQมหอย ปPQมหอยโขง 5.5 HP 380 V.
59,000
กิจการประปา
กองชาง
แผนพัฒนาสามป8
โขง 5.5 HP 380 V.
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 29,500
เทศบาลตําบลปรุใหญ
(พ.ศ. 2560-2562)
บาท

/ /

เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
หน,า 9 ลําดับที่ 1
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