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ส่วนที่ 1 
1.1 บทน า 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

     เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน  

     ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้มีมติอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2561
แล้วนั้น  

ดังนั้น เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขึน้  ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่
ต าบลปรุใหญ่ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนด าเนินการ ส าหรับแผนด าเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มี
การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนด าเนินการ และจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนด าเนินการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ          
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงานข้างตน้สามารถเขียนเปน็แผนภูมิได้ดงันี้ 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบล  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอแบบ
บูรณาการ 
ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 
 ส่วนที่  1  บทน า 

1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 

พิจารณาร่าง ฯ  และเสนอต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 
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ขั้นตอนที่  3  การประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล
...............) ประจ าปีงบประมาณ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
   
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan)   
 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เทศบาลต าบล สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล 
  3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว 
  4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป 
  6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนในหน่วยงาน 
  7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ที่
 จ ำนวนโครงกำร

ที่ด ำเนินกำร
 คิดแป็นร้อยละของ

โครงกำรทั้งหมด
 จ ำนวน

งบประมำณ
 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

 หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 แผนงำนสำธำรณสุข 1 100.00 140,000 100.00 กองสำธำรณสุขฯ

1 100.00 140,000 100.00
1 100 140,000 100

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

รวม
รวมทั้งสิ้น
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
   8.1

งบประมำณ
(บำท) 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 อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ฉบบัที่ 2 ส ำดับที่ 1 หน้ำ 3

อุดหนุนให้หมู่บ้ำน ในกำรด ำเนินงำนตำม
แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข หมู่บ้ำนละ 3 โครงกำร
จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน ๆ ละ 20,000 บำท

140,000 หมู่ที่ 1 -7 กองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

 /  /  /

รวม .......1......... โครงกำร 140,000 

ล ำดับ
ที่

โครงกำร รำยละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจำกโครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

แผนงำนสำธำรณสุข
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด. 02
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
  1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

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 ส ำนักงำน ตู้เหล็ก 2 บำนเล่ือน (กระจก) ขนำด 4 ฟุต

  จ ำนวน 6 หลัง ๆ ละ 5,000 บำท 
(รำยละเอียดจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมรำคำ
ท้องตลำด)

ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 ส ำดับที่ 1 หน้ำ 4

30,000  เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ กองคลัง  /  /

2 ส ำนักงำน โต๊ะพับอเนกประสงค์โฟเมก้ำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 150 ซม. X 74 ซม. X 74 ซม.  
จ ำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,300 บำท 
(รำยละเอียดจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมรำคำ
ท้องตลำด)

ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 ส ำดับที่ 2 หน้ำ 4

46,000  เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ กองคลัง  /  /

รวม .......2.... โครงกำร 76,000 

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แบบ  ผด. 02/1

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
2. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
  2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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 งำนบำ้นงำนครัว เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบล้อจักรยำน

 จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 12,000
 บำท (ตำมบญัชีรำคำ
มำตรฐำนครุภณัฑ์ เดือน
มกรำคม 2561)

ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 
ส ำดับที่ 3 หน้ำ 4

24,000  เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ กองช่ำง  /  /

รวม .......1......... โครงกำร 24,000 

แบบ  ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
3. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
   3.1 แผนงำนกำรพำณิชย์

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 อื่น Submersible 3.0 แรง 220 

โวลต์ จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 39,000
 บำท

ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่นส่ีปี
 (พ.ศ.2561-2564) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1
ส ำดับที่ 12 หน้ำ 83

39,000  กิจกำรประปำ 
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

กองช่ำง  /  /

2 อื่น Submersible 3.0 แรง 380 
โวลต์ จ ำนวน 1 ตัว ๆ  ตัวละ 
33,000 บำท

ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 
ส ำดับที่ 13 หน้ำ 84

33,000  กิจกำรประปำ 
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่

กองช่ำง  /

รวม ......2....... โครงกำร 72,000 

แบบ  ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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