
แบบ ผด. 01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวติ
พืน้ฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการ
ด ารงชีวติอย่างพอเพียง 1 6.25 190,815 3.88 กองช่าง

รวม 1 6.25 190,815 3.88
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา

     5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวดั รวมถึงการสร้างความเป็น
เลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

1 6.25 50,000 1.02 กองการศึกษา

รวม 1 6.25 50,000 1.02

  7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     7.5   เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นใน
ทุก ๆ ด้าน

13 81.25 4,625,500 94.08

ส านักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 13 81.25 4,625,500 94.08

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ิมเติม ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ิมเติม ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

  9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้
พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน
 หรือจัดหางบประมาณ เพือ่ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่าง
ต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวชิาชีพทีเ่หมาะสม 
เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับ
บุคคลทัว่ไป

1 6.25 50,000 1.02 กองการศึกษา

รวม 1 6.25 50,000 1.02

รวมทัง้สิ้น 16 100 4,916,315 100
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ทีเ่ปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 3.1

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 โครงการสนับสนุนโครงการ
ประเมินผลและปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

สนับสนุนโครงการ
ประเมินผลและปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา
(โอนต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ 
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ 
สมัยที ่1 คร้ังที ่2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 วันที ่1 มีนาคม 
2559)

 190,815 โยธาธิการและ
ผังเมืองจงัหวัด
นครราชสีมา

กองช่าง  /

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2559หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558งบประมาณ
(บาท)

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ฉบบัที ่1
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพืน้ฐาน ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอยา่งพอเพยีง

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
สถานทีด่ าเนินการ
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่7  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา
 5.2

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 โครงการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม
การแขง่ขนักฬีา

ขา้ราชการ เจา้หน้าที ่
พนักงานในเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ และเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตต าบลปรุใหญ่
(นายกเทศมนตรี อนุมัติ 
คร้ังที ่4  วันที ่22 ธันวาคม 
2558)

 50,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา  /

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมลานกฬีาชุมชน และจดัการแขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถงึระดับจงัหวัด รวมถงึการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

แบบ ผด. 02
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ฉบบัที ่1
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4 การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่8   ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี
7. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี 
 7.5

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 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ไฟฟาู
และวทิยุ - เคร่ืองขยายเสียง
อเนกประสงค์ไร้สาย

เคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์
ไร้สาย ขนาดล าโพง 6.5" 
ขนาดก าลังวตัต์ 50 วตัต์ ก าลัง
ส่ง  10 มิลลิวตัต์ ระยะทางใช้
งานไกลถึง 35 เมตร ก าลังไฟ 
AC 220V/50-60Hz DC 12V 
1.2 AH พร้อมไมโครโฟนและ
อุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 5 
เคร่ือง ๆ ละ 5,000 บาท
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
 คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 25,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

ส านักปลัดเทศบาล  /  /  /  /  /  /  /

เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

แบบ ผด. 02
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ฉบบัที ่1
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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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 โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

2 โครงการจัดหาแทน่กล่าว
รายงาน

แทน่กล่าวรายงาน จ านวน 2 
ตัว ๆ ละ 15,000 บาท
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
 คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 30,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

ส านักปลัดเทศบาล  /  /  /  /  /  /  /

3 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
ส านักงาน - ตู้เหล็ก 2 บานเปดิ

ตู้เหล็ก 2 บานเปดิ  จ านวน 2 
หลัง ๆ ละ 4,600 บาท
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
 คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 9,200 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

กองคลัง  /

4 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
ส านักงาน -  ตู้เหล็ก 2 บาน
เล่ือน (ทบึ)

ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (ทบึ) 
จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 4,500 
บาท 
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
 คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 9,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

กองคลัง  /
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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 โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

5 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองพมิพ ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า

 - เคร่ืองพมิพ ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า  (30 หน้า / 
นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT ) 
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
 คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 7,300 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

กองคลัง  /  /  /  /  /  /

6 โครงการจัดหาสวา่นไขควง
ไร้สาย

สวา่นไขควงไร้สาย  ขนาด  18 
โวลท ์จ านวน  1 เคร่ือง
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
 คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 20,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

กองช่าง  /  /  /  /  /  /  /
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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 โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

7 โครงการจัดหาพดัลมไอน้ า พดัลมไอน้ า ขนาด 24 นิ้ว 
จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 20,000 
บาท  
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ 
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
 คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 100,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

กองช่าง  /  /  /  /  /  /  /

8 โครงการดัดแปลงรถขยะอัด
ทา้ย เปน็รถบรรทกุกระบะ
พร้อมยกดัมพไ์ด้

ดัดแปลงสภาพรถบรรทกุขยะ 
6 ล้อ แบบอัดทา้ย ใหเ้ปน็
รถบรรทกุ 6 ล้ออเนกประสงค์ 
สามารถยกดัมพไ์ด้ จ านวน 
1 คัน
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่   
และจ่ายขาดเงินสะสม สภา
อนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 350,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

 /  /  /  /  /  /
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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 โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

9 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง - 
รถบรรทกุขยะมูลฝอยแบบอัด
ทา้ย ตัวรถชนิด 6 ล้อ

รถบรรทกุขยะมูลฝอยแบบ
อัดทา้ย ตัวรถชนิด 6 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะ
  6 สูบ มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่
น้อยกวา่ 240 แรงม้า จ านวน 
1 คัน
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่   
และจ่ายขาดเงินสะสม สภา
อนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 3,800,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

 /  /  /  /  /  /

10 โครงการติดต้ังฝูาเพดาน
ภายนอกอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่
(แหง่ใหม่) ม.7 บา้นแสนสุข

ติดต้ังฝูาเพดานภายนอก พื้นที่
ด าเนินการรวม 183 ตาราง
เมตร พร้อมทาสี
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
 คร้ังที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
วนัที่ 25 ธนัวาคม 2558)

 150,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ (แหง่ใหม่)

กองช่าง  /  /  /  /  /  /  /

13



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 โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

11 โครงการจัดท าปาูยอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ (แหง่ใหม่) 
ม.7 บา้นแสนสุข

ปาูยอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ (แหง่ใหม่)  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 คร้ังที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2559 
วนัที่ 1 มีนาคม 2559)

 100,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ (แหง่ใหม่)

กองช่าง  /  /  /  /  /  /  /

12 โครงการจัดหาเล่ือยโซ่ยนต์  - เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด
เคร่ืองยนต์ 2 แรงม้า แผ่น
บงัคับโซ่ 18 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 25,000 บาท
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 คร้ังที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2559 
วนัที่ 1 มีนาคม 2559)

20,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

ส านักปลัดเทศบาล  /
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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 โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

13 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ
การจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอและ
ศูนย์บริการข้อมูลทอ้งถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวดันครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ
การจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอและ
ศูนย์บริการข้อมูลทอ้งถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวดันครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
(โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 คร้ังที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2559 
วนัที่ 1 มีนาคม 2559)

5,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอ

ส านักปลัดเทศบาล  /
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ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน  
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
 9.2

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 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท างานช่วง
ปิดภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่
(นายกเทศมนตรี อนุมัติ 
คร้ังที ่10  วันที ่14 มีนาคม 
2559  )

 50,000 เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา  /  /

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายผูุ้พกิาร และด้อยโอกาส โดยการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการให้เกดิกองทุน หรือจดัหางบประมาณ
เพือ่ด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวิตอยา่งต่อเนื่อง รวมตลอดถงึการพฒันาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพทีเ่หมาะสม เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัวได้อยา่งมี
เกยีรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกบับุคคลทัว่ไป

แบบ ผด. 02
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ฉบบัที ่1
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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แบบ ผด. 01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

 1.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต่างๆ รวมทัง้การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ า

1 0.85 100,000 0.45 กองช่าง

       1.2  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธกิารกุศล
และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4 3.42 200,000 0.91
ส านักปลัด/งาน

ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

       1.3  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และ
สถานทีส่ าคัญ เพือ่สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน

2 1.71 829,000 3.77 กองช่าง

       1.4  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟืน้ฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพือ่เป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าทีรั่ฐ และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้านในชุมชน หมู่บ้าน 1 0.85 250,000 1.14

ส านักปลัด/งาน
ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

รวม 8 6.84 1,379,000 6.27
 2.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
        2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพือ่
การเกษตร เพือ่การอุปโภคและบริโภค รวมทัง้วางโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และน้ าแล้ง 2 1.71 1,180,000 5.37 กองช่าง

รวม 2 1.71 1,180,000 5.37

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รวมเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รวมเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
      3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวติ
พืน้ฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการ
ด ารงชีวติอย่างพอเพียง

1 0.85 190,815 0.87 กองช่าง

      3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัว่ถึงให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่วและพืน้ที ่ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวติของประชาชน

24 20.51 5,328,200 24.24 กองช่าง

      3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภค
อย่างคุ้มค่า

1 0.85 500,000 2.27 กองช่าง

รวม 26 22.22 6,019,015 27.38
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      4.1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟืน้ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ า
ล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

4 3.42 180,000 0.82
ส านักปลัดเทศบาล/
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
      4.2  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

1 0.85 200,000 0.91
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

      4.3  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพือ่จัดการขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

1 0.85 80,000 0.36
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 6 5.13 460,000 2.09



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รวมเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา

     5.1  พัฒนาฟืน้ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพือ่การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเทีย่ว

5 4.27 1,230,000 5.60 กองการศึกษา

     5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวดั รวมถึงการสร้างความเป็น
เลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

5 4.27 450,000 2.05 กองการศึกษา

รวม 10 8.55 1,680,000 7.64
  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
     6.1  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน

1 0.85 50,000 0.23 กองการศึกษา

      6.2  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 15 12.82 2,250,090 10.24 กองการศึกษา

รวม 16 13.68 2,300,090 10.46

  7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
     7.1  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพือ่ให้บริการ
กับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ

2 1.71 100,000 0.45
ส านักปลัดเทศบาล/

กองคลัง

     7.2  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวจิัย เพิม่พูน
ความรู้ เพือ่ยกระดับประสิทธภิาพ การท างานให้เกิดประสิทธผิลในการบริการ
ประชาชน

2 1.71 415,000 1.89
ส านักปลัดเทศบาล/

กองคลัง



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รวมเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

     7.3 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชน

1 0.85 20,000 0.09 ส านักปลัดเทศบาล

     7.4 ปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชน 2 1.71 60,000 0.27 ส านักปลัดเทศบาล

     7.5   เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นใน
ทุก ๆ ด้าน

25 21.37 5,665,500 25.78

ส านักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษา/กอง

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 32 27.35 6,260,500 28.48
  8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
      8.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิม่สวสัดิการเพือ่พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 3 2.56 355,000 1.62

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

      8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกัน
โรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารทีม่ีประโยชน์และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวธิกีารทางการ
แพทย์

3 2.56 180,000 0.82
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 6 5.13 535,000 2.43



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รวมเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

  9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
      9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ชุมชนให้เข้มแข็งเพือ่เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นทีม่ีคุณภาพ 1 0.85 650,000 2.96 ส านักปลัดเทศบาล

      9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้
พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน
 หรือจัดหางบประมาณ เพือ่ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่าง
ต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวชิาชีพทีเ่หมาะสม 
เพือ่พึง่ตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกับ
บุคคลทัว่ไป

7 5.98 1,376,000 6.26
ส านักปลัดเทศบาล/

กองการศึกษา

      9.3 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ เพือ่ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และ
การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 1 0.85 40,000 0.18

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 9 7.69 2,066,000 9.40
  10.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
     10.2 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพือ่เพิม่คุณภาพและประสิทธภิาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย โดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน

2 1.71 100,000 0.45 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2 1.71 100,000 0.45

รวมทัง้สิ้น 117 100 21,979,605 100


