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เทศบาลต าบลปรุใหญ ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 
 

  ด้วยสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และอนุมัติให้จ่ายขาด       
เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1  ประจ าปี       
พ.ศ. 2563  เมื่อวันศุกรท์ี่  26  มิถุนายน  2563  แล้วนั้น  
 

  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  4  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น          
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   
 

 

 



สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1                        หน้า 

1.1 บทน า            1 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน         1 
1.3 ขั้นตอนของการจัดท าแผนการด าเนินงาน        2 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         2 

ส่วนที่ 2  

   2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                          
                          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4     4 
  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                
                          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4      5 
 
ภาคผนวก 
 -  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 

                  

 
 
 



ส่วนที่ 1 
 

1.1  บทน า 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

( พ.ศ. 2561 – 2565 )   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 

     เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที ่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ    
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 
สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน  

     ด้วยสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  การประปาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยสภาเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่  ได้อนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
พ.ศ. 2563  เมื่อวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2563  แล้วนั้น  

ดังนั ้น เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4  ขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการจริง       
ในพื ้นที ่ต  าบลปรุใหญ่ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ         
ของเทศบาล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินการ ส าหรับแผนด าเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น      
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มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนด าเนินการ และจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด       
ท ี ่  มท 0810.3/ว 2931  ลงว ันที ่  15  พฤษภาคม  2562   จ ึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1.  การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท า          
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
   
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan)   
 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เป็นเครื ่องมืออย่างหนึ ่งที ่ช่วยให้เทศบาลต าบล สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล 
 3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทางปฏิบัติ
ไว้แล้ว 
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 4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการ       
ของท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง       
ร่วมตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป 
 6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ ้าซ้อนในหน่วยงาน 
 7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
 8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 
 
 

            ส่วนที่ 2 
 

2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4  

 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

     

 1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 50.00 130,000.00 10.57 ส านักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      

 3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1 50.00 1,100,000.00 89.43 กองช่าง 
รวม 2 100.00 1,230,000.00 100.00  

รวมทั้งสิ้น 2 100.00 1,230,000.00 100.00  
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2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 
 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 ล าดับ
ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

(บาท) ด าเนินการ 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. 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ า
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่

130,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ ่

ส านักปลดั งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 
2563  ล าดับที่ 1 หน้า 3 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 130,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ 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. 

1 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน ้า ซอยบ้านผู้ใหญ่
ศักดิ์ระพี ชุมชนคนชุม 3  
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ช้ัน 3  ขนาด  Dia. 
0.40  เมตร  ความยาวท่อระบาย
น ้ารวมบ่อพัก  230.00  เมตร   
บ่อพักขนาด  1.00 X 1.00  เมตร  
จ านวน  23  บ่อพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  จ านวน 
1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการทีเ่ทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่ก าหนด)  

1,100,000 บ้านคนชุม กองช่าง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข  ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 
2563  ล าดับที่ 1 
หน้า 2 

         
  

 

รวม จ านวน   1  โครงการ 1,100,000               
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2.3  บัญชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ 
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 

 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 1.1 แผนงานการพาณิชย์ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ 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. 

1 Submersible  
3.0 แรง 220 
โวลต์  

Submersible 3.0 แรง 220 
โวลต์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
47,000.- บาท (จัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด) 

 47,000   กิจการประปา 
เทศบาลต าบล 
ปรุใหญ่  

กองช่าง  
(งานกิจการประปา) 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2563  

ล าดับที่ 1 หน้า 3 

         
 

  

2 Submersible 
3.0 แรง 380 
โวลต ์

Submersible 3.0 แรง 380 
โวลต์ จ านวน 2 ตัว ๆ  ตัวละ 
35,500.- บาท (จัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด) 

71,000  กิจการประปา 
เทศบาลต าบล 
ปรุใหญ่  

กองช่าง  
(งานกิจการประปา) 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  

ล าดับที่ 1 หน้า 2 

         
 

  

รวม จ านวน   2   โครงการ 118,000               
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