แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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ส่วนที่ 1
1.1 บทนา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลปรุใหญ่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริก ารสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ความเข้มแข็ง ยกระดับขี ดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภ าคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน
ตามทีส่ ภาเทศบาลตาบลปรุใหญ่ ได้มีมติอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
แล้วนั้น
ดังนั้น เทศบาลตาบลปรุใหญ่ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ขึน้ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่
ตาบลปรุใหญ่ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนดาเนินการ สาหรับแผนดาเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่ อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มี
การประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนดาเนินการ และจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

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
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จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงั นี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่

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 โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดาเนินงานพัฒนาจังหวัด / อาเภอ หรือกิ่งอาเภอแบบ
บูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 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

3
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

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. เกิดความประหยัดด้า นบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว
4. สามารถจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่ วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป
6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้าซ้อนในหน่วยงาน
7. เกิดการประสานบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ที่

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 แผนงำนสำธำรณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดแป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

1
1
1

100.00
100.00
100

140,000
140,000
140,000

100.00
100.00
100

กองสำธำรณสุขฯ
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ
ที่

โครงกำร

1 อุดหนุนสำหรับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 สำดับที่ 1 หน้ำ 3

รวม

.......1......... โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

อุดหนุนให้หมู่บ้ำน ในกำรดำเนินงำนตำม
แนวทำงโครงกำรพระรำชดำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่บ้ำนละ 3 โครงกำร
จำนวน 7 หมู่บ้ำน ๆ ละ 20,000 บำท

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ดำเนินกำร

140,000

หมู่ที่ 1 -7

หน่วยงำน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสำธำรณสุขและ
/ / /
สิ่งแวดล้อม

140,000
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1

สำนักงำน

ตู้เหล็ก 2 บำนเลื่อน (กระจก) ขนำด 4 ฟุต
จำนวน 6 หลัง ๆ ละ 5,000 บำท
(รำยละเอียดจัดซื้อจัดจ้ำงตำมรำคำ
ท้องตลำด)

งบประมำณ
หน่วยงำน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
สถำนที่ดำเนินกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 เทศบำลตำบลปรุใหญ่
กองคลัง
/ /

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 สำดับที่ 1 หน้ำ 4

2

สำนักงำน

โต๊ะพับอเนกประสงค์โฟเมก้ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 150 ซม. X 74 ซม. X 74 ซม.
จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,300 บำท
(รำยละเอียดจัดซื้อจัดจ้ำงตำมรำคำ
ท้องตลำด)

46,000 เทศบำลตำบลปรุใหญ่

กองคลัง

/

/

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 สำดับที่ 2 หน้ำ 4

รวม .......2.... โครงกำร

76,000
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
2. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

1

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งำนบ้ำนงำนครัว เครือ่ งตัดหญ้ำ แบบล้อจักรยำน
จำนวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 12,000
บำท (ตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ เดือน
มกรำคม 2561)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ดำเนินกำร

24,000 เทศบำลตำบลปรุใหญ่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองช่ำง

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

/

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
สำดับที่ 3 หน้ำ 4

รวม .......1......... โครงกำร

24,000
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
3. ประเภทครุภัณฑ์อื่น
3.1 แผนงำนกำรพำณิชย์
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1

อื่น

Submersible 3.0 แรง 220
โวลต์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 39,000
บำท

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

39,000

กิจกำรประปำ
เทศบำลตำบลปรุใหญ่

กองช่ำง

33,000

กิจกำรประปำ
เทศบำลตำบลปรุใหญ่

กองช่ำง

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

/

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สำดับที่ 12 หน้ำ 83

2

อื่น

Submersible 3.0 แรง 380
โวลต์ จำนวน 1 ตัว ๆ ตัวละ
33,000 บำท

/

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สำดับที่ 13 หน้ำ 84

รวม ......2....... โครงกำร

72,000
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