แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (3) ข้อ 11 ข้อ 26 และ
ข้อ 27 ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินเนินงาน โดยคณะกรรมการ
พัฒ นาท้อ งถิ่น มีห น้ าที่ พิ จ ารณาร่างแผนการดำเนิน งาน และคณะกรรมการสนั บสนุน การจัด ทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน และปิดประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และการขยายเวลาการ
จัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้ บริหารท้องถิ่น ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ ได้ขอ
อนุมัติสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และสภาฯ มีมติอนุมัติ เมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2562 แล้วนั้น
เทศบาลตำบลปรุ ใหญ่ อำเภอเมื อ งนครราชสี ม า จั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง ได้
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นแนว
ทางการดำเนิ น งานให้ มี ค วามชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการ
บริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม การดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

สารบัญ
ส่วนที่ 1
1.1 บทนำ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.3 ขั้นตอนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

หน้า
1
1
1
3

ส่วนที่ 2
2.1 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
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ส่วนที่ 1
1.1 บทนำ
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่ อง ซัก ซ้อ มแนวทางการทบทวนแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และให้ดำเนิน การแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้ งนี้ เพื่ อ ใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น แนวทางในการจั ด ทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือ ดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตำบลปรุใหญ่
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริก ารสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ความเข้มแข็ง ยกระดับ ขีดความสามารถในการพัฒ นาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ ภ าคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน
ตามที่สภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ได้มีมติอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
แล้วนั้น
ดังนั้น เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จ ะดำเนินการจริงในพื้นที่
ตำบลปรุใหญ่ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒ นาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ทำ
แผนพั ฒ นาท้องถิ่น และแผนดำเนิ น การ สำหรับ แผนดำเนินการนั้ นมีจุดมุ่งหมายเพื่ อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มี
การประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนดำเนินการ และจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึน้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนดำเนินการ มีขั้นตอน ดังนี้
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1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รัฐ วิ ส าหกิ จและหน่ ว ยงานอื่น ๆ
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พิ จารณาร่างแผนดำเนิ น การ แล้ ว เสนอผู้ บริห ารท้ องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงั นี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่าง ฯ และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ดำเนิน การจริงในพื้น ที่เทศบาลตำบล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ ง
นั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด / อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบ
บูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานกำหนดไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 บทนำ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
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ส่วนที่
2.1
2.2
2.3

2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้
แผนการดำเนิ น งาน ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จั ด ทำประกาศขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่อ ง
แผนการดำเนิ น งาน (องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด / เมื อ งพั ท ยา / เทศบาล / องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
...............) ประจำปีงบประมาณ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้ว
เสร็ จ ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ป ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณจากเงิน สะสม หรื อได้รับ แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่ ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค
รัฐวิส าหกิจหรือหน่ วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้ นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้ น
การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งยั งเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามการ
ดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทำดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็ น เครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ เทศบาลตำบล สามารถดำเนิ น การพั ฒ นาได้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิ บัติได้จริง เป็น รูปธรรมชัดเจน และสอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
3. เกิดความประหยั ดด้านบุ คลากร วัส ดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว
4. สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป
6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในหน่วยงาน
7. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิน่
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพิม่ เติม ครั้งที่ 2
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1

สำนักงำน

รวม ......1.... โครงกำร

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
โต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟเมก้ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 150 ซม. X 74 ซม. X 74 ซม.
จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 2,300 บำท
(ตำมรำคำท้องตลำด)

งบประมำณ
สถำนที่ดำเนินกำร
(บำท)
69,000 เทศบำลตำบลปรุใหญ่

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัดเทศบำล
แผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2562
ลำดับ 1 หน้ำ 11

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

69,000
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