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สวนทีไ 1 
 

1.1  บทน ำ 
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบหนึไง ซึไงเดຌจัดท้าผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา ิพ.ศ. 2558 – 2562) ละผนพัฒนาสามป ิพ.ศ. 2559 – 2561) ละผนพัฒนาสามป ิพ.ศ. 
2559 – 2561ี รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 5  ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท้าผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 พืไอป็นนวทาง฿นการจัดท้างบประมาณรายจายประจ้าปละ
งบประมาณรายจายพิไมติม พืไอพัฒนาทຌองถิไน฿หຌจริญกຌาวหนຌาสามารถกຌเขปัญหาบรรทาความดือดรຌอน
ของประชาชนเดຌตรงตามความตຌองการ ละกิดประยชน์สูงสุดกทຌ องถิไนเดຌอยางป็นระบบละมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื นทีไ฿นขตทศบาลต้าบลปรุ฿หญ 

 

     ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรมีหนຌาทีไหลัก฿นการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะดຌาน
ครงสรຌางพื นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม ศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ละศิลปวัฒนธรรม สรຌาง
ความขຌมขใง ยกระดับขีดความสามารถ฿นการพัฒนาทศบาล ดยมุงนຌน฿หຌภาคประชาชน ภาครัฐ ละ
ภาคอกชน ขຌามามีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รวมตัดสิน฿จพัฒนา กຌเขปัญหาความดือดรຌอน พืไอ฿หຌครอบคลุม
ทุกพื นทีไเดຌตรงความตຌองการของประชาชน  

     ตามทีไ ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนการด้านินงาน ประจ้าปงบประมาณ
พ.ศ. โ55้ มืไอวันทีไ 9 ธันวาคม 2558  ละผนการด้านินงาน ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ พิไมติม 
ฉบับทีไ แ  มืไอวันทีไ  แแ พฤษภาคม โ55้   นืไองจากสวนราชการตาง โ เดຌขออนุมัติอนงบประมาณพิไมติม 
พืไออนตั งจายป็นรายการ฿หมละจายขาดงินสะสม มืไอคราวประชุมสภาทศบาลต้าบลปรุ฿หญ  สมัย
วิสามัญ สมัยทีไ โ ครั งทีไ แ ประจ้าป พ.ศ. โ55้ มืไอวันทีไ  แ้ พฤษภาคม โ55้  ดังนั น ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ 
จึงเดຌด้านินการจัดท้าผนการด้านินงาน ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2559  พิไมติม ฉบับทีไ 2 ขึ น  ซึไง
ประกอบดຌวยผนงาน/ครงการพัฒนาตาง โ ทีไจะด้านินการจริง฿นพื นทีไต้าบลปรุ฿หญ฿หຌป็นรูปธรรมชัดจน 
ละสอดคลຌองกับผนพัฒนาละนยบาย฿นระดับตาง โ ของทศบาล พืไอพัฒนาทຌองถิไนละประชาชนมี
คุณภาพชีวิตความป็นอยูทีไดีขึ น  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท้าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

พ.ศ. 254่ ก้าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จัดท้าผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผนพัฒนาสามปละผน
ด้านินการ ส้าหรับผนด้านินการนั นมีจุดมุงหมายพืไอสดงถึงรายละอียดผนงาน/ครงการพัฒนาละ
กิจกรรมทีได้านินการจริงทั งหมด฿นพื นทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประจ้าปงบประมาณนั น ท้า฿หຌนวทาง
฿นการด้านินงาน฿นปงบประมาณนั นมีความชัดจน฿นการปฏิบัติงานมากขึ น มีการประสานละบูรณาการการ
ท้างานกับหนวยงานละจ้านกรายละอียดตาง โ ของผนงาน /ครงการ฿นผนด้านินการ ละจะท้า฿หຌการ
ติดตามละประมินผลมืไอสิ นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ นอีกดຌวย 
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1.3 ขัๅนตอนกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 
    ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท้าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ .ศ. 
254่ หมวด 5 ขຌอ โ6 เดຌก้าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท้าผนด้านินการ มีขั นตอน ดังนี  
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน รวบรวมผนงาน/ครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจละหนวยงานอืไน  โ          
ทีได้านินการ฿นพื นทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ลຌวจัดท้ารางผนการด้านินการสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทຌองถิไน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนด้านินการ ลຌวสนอผูຌบริหารทຌองถิไน
ประกาศ฿ชຌผนการด้านินงาน ทั งนี  ฿หຌปิดประกาศผนการด้านินงานภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไประกาศ  
พืไอ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันละตຌองปิดประกาศเวຌอยางนຌอยสามสิบวัน 
 

จากขั นตอนการจัดทา้ผนการด้านนิงานขຌางตຌนสามารถขียนปน็ผนภูมิเดຌดงันี  
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน 
 
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 
 
 
ผูຌบริหารทຌองถิไน 
 
 
 
 
 
 
ขัๅนตอนทีไ  แ  กำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน  กใบรวบรวมขຌอมูลครงการ / กิจกรรมทีไจะมีการ
ด้านินการจริง฿นพื นทีไทศบาลต้าบล  ซึไงจะมีทั งครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหง
นั นอง  ละครงการ / กิจกรรมทีไหนวยงานอืไนจะขຌามาด้านินการ฿นพื นทีไ  ดยขຌอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบ
เดຌจากหนวยงาน฿นพื นทีไ  ละตรวจสอบจากผนการด้านินงานพัฒนาจังหวัด / อ้าภอ หรือกิไงอ้าภอบบ
บูรณาการ 
 

รวบรวมครงการกิจกรรม 

จัดท้ารางผนการด้านินงาน 

สนอรางผนการดา้นินงาน 
 

พิจารณาราง ฯ  ละสนอตอผูຌบรหิารทຌองถิไน 

ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความหในชอบ 

ประกาศ฿ชຌ 

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

หนวยงานอืไน 
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ขัๅนตอนทีไ  โ  กำรจัดท ำรำงผนกำรด ำนนิงำน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน  จัดท้ารางผนการด้านินงาน ดยพิจารณาจัด
หมวดหมู฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาทຌองถิไนก้าหนดเวຌ฿นผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยมีคຌาครงผนการด้านินงาน โ สวน 
 สวนทีไ  แ  บทน ำ 

1.1 บทน้า 
1.2 วัตถุประสงค์ของผนการด้านินงาน 
1.3 ขั นตอนการจัดท้าผนการด้านินงาน 
1.4 ประยชน์ของผนการด้านินงาน 

 สวนทีไ  โ  บัญชีครงกำร / กิจกรรม 
2.1 บัญชีสรุปจ้านวนครงการละงบประมาณ 
2.2 บัญชีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
 
 
 

ขัๅนตอนทีไ  ใ  กำรประกำศ฿ชຌผนกำรด ำนินงำน 
 คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน น้ารางผนการด้านินงานสนอผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอประกาศ฿ชຌ
ผนการด้านินงาน ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท้าประกาศขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน รืไอง  
ผนการด้านินงาน ิองค์การบริหารสวนจังหวัด / มืองพัทยา / ทศบาล / องค์การบริหารสวนต้าบล
...............ี ประจา้ปงบประมาณ พืไอปดิประกาศดยปดิผย฿หຌสาธารณชนเดຌทราบละสามารถตรวจสอบเดຌ 
 
 
 

ระยะวลำ฿นกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 
 ผนการด้านินงานตຌองจัดท้า฿หຌลຌวสรใจภาย฿นดือนธันวาคมของปงบประมาณนั น หากคาด
วาจะด้านินการเมลຌวสรใจภาย฿นก้าหนด ฿หຌสนอขอขยายวลาการจัดท้าผนการด้านินงานตอผูຌบริหาร
ทຌองถิไน   
 ภายหลังจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌจัดท้าผนการด้านินงานลຌ ว หากองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนมีการจัดตั งงบประมาณพิไมติมหรือเดຌรับจຌงผนงาน / ครงการพิไมติมจากหนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอืไน โ ทีได้านินการ฿นพื นทีไองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นปงบประมาณนั น ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด้านินการจัดท้าผนการด้านินงาน฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿น ใเ วัน นับตมีการจัดตั งงบประมาณพิไมติมหรือเดຌรับจຌงผนงาน / ครงการพิไมติมจากหนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืไน โ ิดย฿หຌจัดท้าป็นผนการด้านินงานพิไมติม  
ฉบับทีไ แุโุใุไุ....ี 

 
 

นวทำง฿นกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำน 
 ผนการด้านินงานป็นครืไองมือส้าคัญ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอควบคุม
การด้านินงาน฿หຌป็นเปอยางหมาะสมละมีประสิทธิภาพ รวมทั งยังป็นครืไองมือ฿นการติดตามการ
ด้านินงาน ละการประมินผล ดังนั นผนการด้านินงานจึงมีนวทางการจัดท้าดังนี  
 แ.  ป็นผนทีไยกออกมาจากผนพัฒนา ละมีลักษณะป็นผนด้านินการ (Action  Plan)   
 โ.  จัดท้าหลังจากทีไเดຌมีการจัดท้างบประมาณรายจายประจ้าปลຌว 
 ใ.  สดงถึงป้าหมาย รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะวลาทีไชัดจน ละสดงถึง
การด้านินงานจริง 
 ไ.  ป็นการรวบรวมขຌอมูลจากทุกหนวยงานทีไขຌามาด้านินการ฿นพื นทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
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1.4 ประยชน์ของผนกำรด ำนินงำน 
  1. ป็นครืไองมืออยางหนึไงทีไชวย฿หຌทศบาลต้าบล สามารถด้านินการพัฒนาเดຌบรรลุ
วัตถุประสงค์ ละป้าหมาย฿นการพัฒนาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. สามารถน้าผนงาน/ครงการเปปฏิบัติเดຌจริง ป็นรูปธรรมชัดจน ละสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนา฿นระดับตาง โ ของทศบาล 
  3. กิดความประหยัดดຌานบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ละงบประมาณ พราะเดຌวางนวทาง
ปฏิบัติเวຌลຌว 
  4. สามารถจัดล้าดับความส้าคัญของผนงาน/ครงการ ฿นการตอบสนองความตຌองการของ
ทຌองถิไนละประชาชนเดຌตรงตามความตຌองการละครอบคลุมทุกพื นทีไ 
  5. สรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางทศบาลกับประชาชน฿นการมีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รวม
ตัดสิน฿จ ปรับปรุง ละกຌเขพัฒนาทຌองถิไน฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาขึ นเป 
  6. บงงานความรับผิดชอบชัดจน กิดความคลองตัว ลดความซ ้าซຌอน฿นหนวยงาน 
  7. กิดการประสานบูรณาการท้างานรวมกันระหวางหนวยงาน 
  8. ป็นครืไองมือ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌการด้านินงานป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ 



บบ ผด. 01

จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

 2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ 
      2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน ้า สงวนละกใบกักน ้าพืไอ
การกษตร พืไอการอุปภคละบริภค รวมทั งวางครงการพืไอกຌเขปัญหาน ้าทวม
ละน ้าลຌง 10 43.48 6,989,500 92.45 กองชาง

รวม 10 43.48 6,989,500 92.45

  7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
     7.5   พิไมประสิทธภิาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿น
ทุก โ ดຌาน 13 56.52 571,000 7.55

ส้านักปลัดทศบาล/

กองชาง

รวม 13 56.52 571,000 7.55

รวมทัๅงสิๅน 23 100 7,560,500 100

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  พิไมติม ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ
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ยทุธศำสตร์จังหวดัทีไ 3 พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไปน็มิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวดัทีไ 1 ยทุธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ
2.ยทุธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ 
 2.1

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ครงการปลีไยนทอมน
ประปากลางหมูบຌานคนชุม 
หมูทีไ 1 บຌานคนชุม

ทอพวีีซี Ø 3.00 นิ ว ชั น 
13.5  ยาวรวม 468.00 มตร
 ทอพวีีซี Ø 2.00 นิ ว ชั น 
13.5  ยาวรวม 392.00 มตร
 พรຌอมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. 

กวຌาง 0.15 มตร  หนา 0.15 

มตร ยาวรวม 559 มตร 
พรຌอมป้ายครงการ จ้านวน 
1 ป้าย (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

250,000  หมูทีไ 1 บຌานคนชุม กองชาง  /  /

บบ ผด. 02

พ.ศ. 2559หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558งบประมำณ
(บำท)

บญัชีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 พิไมติม ฉบบัทีไ 2

พฒันาขดุลอก คูคลองละจดัสรຌางหลงน ้า สงวนละกใบกกัน ้าพืไอการกษตร พืไอการอปุภคละบริภค รวมทั งวางครงการพืไอกຌเขปัญหาน ้า

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวดันครรำชสีมำ

ทีไ ครงกำร รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร สถำนทีได ำนินกำร
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2559หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558งบประมำณ
(บำท)

ทีไ ครงกำร รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร สถำนทีได ำนินกำร

2  ครงการปลีไยนทอมน
ประปาซอย 19 ละซอย 20

 หมูทีไ 4 บຌานวิรจน์พฒันา

ทอพวีีซี Ø 2.00 นิ ว ชั น 8.5

 ละชั นความหนา 13.5 

ส้าหรับชวงลอดพื นทาง 
ความยาวรวม 271.00 มตร
พรຌอมงานคืนผิวจราจร ค.

ส.ล. กวຌาง 0.15 มตร หนา 
0.15 มตร ยาวรวม 130 

มตร (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

41,000  ซอย 19 ละซอย 
20 หมูทีไ 4 บຌาน
วิรจน์พฒันา

กองชาง  /  /

3 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 4 

บຌานวิรจน์พฒันา ซอย 4

จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
 70 มตร จ้านวน 1 บอ 
พรຌอมครืไองสูบน ้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1 

ครืไอง (ตามบบทศบาล
ก้าหนด) พรຌอมป้ายครงการ
 จ้านวน 1 ป้าย

243,000  หมูทีไ 4 บຌาน
วิรจน์พฒันา 
ซอย 4

กองชาง  /  /
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2559หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558งบประมำณ
(บำท)

ทีไ ครงกำร รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร สถำนทีได ำนินกำร

4 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 5 

บຌานพบสุข บริวณวัดคลอง
สงน ้า

จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
 60 มตร จ้านวน 1 บอ 
พรຌอมครืไองสูบน ้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1 

ครืไอง (ตามบบทศบาล
ก้าหนด) พรຌอมป้ายครงการ
 จ้านวน 1 ป้าย

191,000  หมูทีไ 5 บຌานพบสุข
 บริวณวัดคลองสง
น ้า

กองชาง  /  /

5 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 7 

บຌานสนสุข บริวณ
ส้านักงานทศบาลต้าบลปรุ
฿หญ (หง฿หม)  

จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
 60 มตร จ้านวน 1 บอ 
พรຌอมครืไองสูบน ้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1 

ครืไอง ถงักรองสนิมหลใก
ละถงั฿สคลอรีน (ตามบบ
ทศบาลก้าหนด) พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย

360,000  หมูทีไ 7 บຌานสนสุข กองชาง  /  /
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2559หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558งบประมำณ
(บำท)

ทีไ ครงกำร รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร สถำนทีได ำนินกำร

6 ครงการขดุลอกล้าตามือง 
หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา

ขดุลอกล้าตามือง กวຌาง 6 

มตร ยาวรวม 500 มตร ลึก
 1.00 มตร หรือ ปริมาตร
ดินขดุเมนຌอยกวา 3,000 

ลูกบาศก์มตร พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

190,000   หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง  /  /

7 ครงการขดุลอกล้าหมืองกะ
ชี หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา

ความยาวขดุลอกรวม 225 

มตร ดยขดุลอก฿หຌเดຌ
รูปบบปากหมืองกวຌาง 
3.00 มตร ทຌองหมืองกวຌาง 
1.00 มตร ปริมาตรดินขดุ
เมนຌอยกวา  225 ลูกบาศก์
มตร (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

24,300  หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง  /  /

8 ครงการกอสรຌางฝายน ้าลຌน 
หลังบຌานลุงนาค หมูทีไ 2 

บຌานตะคองกา

ฝายน ้าลຌน สันฝายสูง 1 มตร
 ผนังขຌางสูง 2.50 มตร กวຌาง
 8 มตร (ตามบบมาตรฐาน
กอสรຌางฝายน ้าลຌน มข.2527)

 พรຌอมป้ายครงการ จ้านวน
 1 ป้าย

404,000  หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง  /  /
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2559หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558งบประมำณ
(บำท)

ทีไ ครงกำร รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร สถำนทีได ำนินกำร

9 ครงการขดุลอกล้าตะคอง
กา หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา

ขดุลอกล้าตะคองกา กวຌาง 6
 มตร ยาวรวม 1,000 มตร 
ลึก 1.00 มตร หรือปริมาตร
ดินขดุเมนຌอยกวา 6,000 

ลูกบาศก์มตร พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

380,000  หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง  /  /

10



ยทุธศำสตร์จังหวดัทีไ 3 พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไปน็มิตรกับสิไงวดลຌอม
 - ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวดัทีไ 1 ยทุธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ
2.ยทุธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ 
 2.1

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ครงการปลีไยนทอมน
ประปากลางหมูบຌานคนชุม 
หมูทีไ 1 บຌานคนชุม

ทอพวีีซี Ø 3.00 นิ ว ชั น 
13.5  ยาวรวม 468.00 มตร
 ทอพวีีซี Ø 2.00 นิ ว ชั น 
13.5  ยาวรวม 392.00 มตร
 พรຌอมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. 

กวຌาง 0.15 มตร  หนา 0.15 

มตร ยาวรวม 559 มตร 
พรຌอมป้ายครงการ จ้านวน 
1 ป้าย (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

250,000  หมูทีไ 1 บຌานคนชุม กองชาง  /  /

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีได ำนินกำร หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

บบ ผด. 02

บญัชีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 พิไมติม ฉบบัทีไ 2
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวดันครรำชสีมำ

พฒันาขดุลอก คูคลองละจดัสรຌางหลงน ้า สงวนละกใบกกัน ้าพืไอการกษตร พืไอการอปุภคละบริภค รวมทั งวางครงการพืไอกຌเขปัญหาน ้า

ทีไ ครงกำร
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีได ำนินกำร หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ทีไ ครงกำร

2  ครงการปลีไยนทอมน
ประปาซอย 19 ละซอย 20

 หมูทีไ 4 บຌานวิรจน์พฒันา

ทอพวีีซี Ø 2.00 นิ ว ชั น 8.5

 ละชั นความหนา 13.5 

ส้าหรับชวงลอดพื นทาง 
ความยาวรวม 271.00 มตร
พรຌอมงานคืนผิวจราจร ค.

ส.ล. กวຌาง 0.15 มตร หนา 
0.15 มตร ยาวรวม 130 

มตร (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

41,000  ซอย 19 ละซอย 
20 หมูทีไ 4 บຌาน
วิรจน์พฒันา

กองชาง  /  /

3 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 4 

บຌานวิรจน์พฒันา ซอย 4

จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
 70 มตร จ้านวน 1 บอ 
พรຌอมครืไองสูบน ้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1 

ครืไอง (ตามบบทศบาล
ก้าหนด) พรຌอมป้ายครงการ
 จ้านวน 1 ป้าย

243,000  หมูทีไ 4 บຌาน
วิรจน์พฒันา 
ซอย 4

กองชาง  /  /
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีได ำนินกำร หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ทีไ ครงกำร

4 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 5 

บຌานพบสุข บริวณวัดคลอง
สงน ้า

จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
 60 มตร จ้านวน 1 บอ 
พรຌอมครืไองสูบน ้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1 

ครืไอง (ตามบบทศบาล
ก้าหนด) พรຌอมป้ายครงการ
 จ้านวน 1 ป้าย

191,000  หมูทีไ 5 บຌานพบสุข
 บริวณวัดคลองสง
น ้า

กองชาง  /  /

5 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 7 

บຌานสนสุข บริวณ
ส้านักงานทศบาลต้าบลปรุ
฿หญ (หง฿หม)  

จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
 60 มตร จ้านวน 1 บอ 
พรຌอมครืไองสูบน ้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1 

ครืไอง ถงักรองสนิมหลใก
ละถงั฿สคลอรีน (ตามบบ
ทศบาลก้าหนด) พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย

360,000  หมูทีไ 7 บຌานสนสุข กองชาง  /  /
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีได ำนินกำร หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ทีไ ครงกำร

6 ครงการขดุลอกล้าตามือง 
หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา

ขดุลอกล้าตามือง กวຌาง 6 

มตร ยาวรวม 500 มตร ลึก
 1.00 มตร หรือ ปริมาตร
ดินขดุเมนຌอยกวา 3,000 

ลูกบาศก์มตร พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

190,000   หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง  /  /

7 ครงการขดุลอกล้าหมืองกะ
ชี หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา

ความยาวขดุลอกรวม 225 

มตร ดยขดุลอก฿หຌเดຌ
รูปบบปากหมืองกวຌาง 
3.00 มตร ทຌองหมืองกวຌาง 
1.00 มตร ปริมาตรดินขดุ
เมนຌอยกวา  225 ลูกบาศก์
มตร (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

24,300  หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง  /  /

8 ครงการกอสรຌางฝายน ้าลຌน 
หลังบຌานลุงนาค หมูทีไ 2 

บຌานตะคองกา

ฝายน ้าลຌน สันฝายสูง 1 มตร
 ผนังขຌางสูง 2.50 มตร กวຌาง
 8 มตร (ตามบบมาตรฐาน
กอสรຌางฝายน ้าลຌน มข.2527)

 พรຌอมป้ายครงการ จ้านวน
 1 ป้าย

404,000  หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง  /  /
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีได ำนินกำร หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ทีไ ครงกำร

9 ครงการขดุลอกล้าตะคอง
กา หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา

ขดุลอกล้าตะคองกา กวຌาง 6
 มตร ยาวรวม 1,000 มตร 
ลึก 1.00 มตร หรือปริมาตร
ดินขดุเมนຌอยกวา 6,000 

ลูกบาศก์มตร พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

380,000  หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง  /  /

10 ครงการกอสรຌางระบบ
ประปาผิวดินหง฿หมบริวณ
ขืไอนพธิ์ตี ย หมูทีไ 1 บຌาน
คนชุม

กอสรຌางระบบประปาผิวดิน
ขนาด฿หญมาก (ตามบบ
ของกรมทรัพยากรน ้า 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม พฤศจกิายน 
2546) พรຌอมป้ายครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย

4,906,200  หมูทีไ 1 บຌานคนชุม กองชาง  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
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ยทุธศำสตร์จังหวดัทีไ 4 กำรบริหำรรำชกำรบบบรูณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 - ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวดัทีไ 8   ยทุธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
7. ยทุธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี 
 7.5

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ครงการจดัหาทรศัพท์
ครืไองมตอบรับอตันมัติ

ทรศัพท์ครืไองมตอบรับ
อตันมัติ จ้านวน  1 ครืไอง โ
 ละ 3,650 บาท

 3,650 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ  หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

2 ครงการจดัหาครืไองส้ารองเฟ ครืไองส้ารองเฟ 800 VA 

480 Wattsจ้านวน 1 

ครืไอง โ ละ 3,200 บาท

 3,200 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ  หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

3 ครงการจดัหาตูຌ RACK ตูຌ RACK 9U 50 CM + พดั
ลม + ถาด฿นหຌอง Server 

จ้านวน  1 ชุด โ ละ 5,000 

บาท

 5,000 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ  หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

4 ครงการจัดหาครืไองทรสาร
บบ฿ชຌกระดาษธรรมดา

ครืไองทรสารบบ฿ชຌ
กระดาษธรรมดา จ้านวน 1 

ครืไอง โ ละ 18,000 บาท 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ
ดือนมีนาคม 2558)

 18,000 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ  หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

พิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน

ทีไ ครงกำร รำยละอียดของกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนจำกครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีได ำนินกำร

บบ ผด. 02

บญัชีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 พิไมติม ฉบบัทีไ 2
ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ  อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวดันครรำชสีมำ

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.ทีไ ครงกำร รำยละอียดของกิจกรรมทีไ

กิดขึๅนจำกครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีได ำนินกำร หนวยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

5 ครงการจัดหาทรศัพท์ครืไอง
ลูก

ทรศัพท์ครืไองลูก จ้านวน 
18 ครืไอง โ ละ 850 บาท

 15,300 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ  หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

6 ครงการจัดหาตูຌหลใก 2 บาน
ปดิ

ตูຌหลใก 2 บานปิด จ้านวน 1
 หลัง โ ละ 5,000 บาท

 5,000 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ  หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

7 ครงการจัดหาครืไองสียง
ประจ้าหຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ (หง
฿หม)

ครืไองสียง จ้านวน 1 ชุด 
ประกอบดຌวย 
 - ครืไองขยายสียง ขนาดเม
นຌอยกวา 1.50 W จ้านวน 1 

ครืไอง
 - ครืไองควบคุม จ้านวน 1 

ครืไอง
 - ล้าพงติดผนัง จ้านวน 4  

ตัว
 - เมค์ส้าหรับประธาน 
จ้านวน  1 ตัว
 - เมค์ส้าหรับสมาชิกสภา
ทศบาลฯ จ้านวน  6  ตัว
 - เมค์ลอย จ้านวน  1 ตัว

 130,000 หຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.ทีไ ครงกำร รำยละอียดของกิจกรรมทีไ

กิดขึๅนจำกครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีได ำนินกำร หนวยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

8 ครงการจัดหาตຍะหมูบชูา
ส้าหรับหຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ (หง
฿หม)

ตຍะหมูบูชา จ้านวน  1 ชุด  
ประกอบดຌวย กระถางธูป , 
ชิงทียน ,ดอกบัวส้ารใจ , 
พระพทุธรูป ,  ภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว  , ธงชาติ
พรຌอมสาละฐานตั งสาธง

 20,000 หຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

9 ครงการจัดหาวทส้ีารใจรูปปู
พื นดຌวยเมຌอัดสีธรรมชาติ 
ส้าหรับหຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ (หง
฿หม)

วทีส้ารใจรูปปูพื นดຌวยเมຌอดั
สีธรรมชาติ ขนาดเมนຌอยกวา
 2.30 ม. X 7.00 ม.

 X 0.30 ม. จ้านวน  1 ชุด

 93,500 หຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

10 ครงการจัดหาตูຌกใบหนังสือ
ลายเมຌสีธรรมชาติ

ตูຌกใบหนังสือลายเมຌสี
ธรรมชาติ ขนาดเมนຌอยกวา 
1.65 ม. X 0.40 ม. X 0.90 

ม. ภาย฿นมีชั นปรับระดับเดຌ 
จ้านวน 2 หลัง โ ละ 12,000

 บาท

 24,000 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ  หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /
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ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

ม.
ย.

พ.ค
.

ม.ิย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.ทีไ ครงกำร รำยละอียดของกิจกรรมทีไ

กิดขึๅนจำกครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีได ำนินกำร หนวยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

11 ครงการจัดหาตูຌกใบอกสาร
บบบนกระจกลง ลางบาน
ปดิทบึ

ตูຌกใบอกสารบบบนกระจก
ลง ลางบานปิดทึบ ขนาด
เมนຌอยกวา 2.40 ม. X 0.40

 ม. X 1.80 ม. จ้านวน  1 

หลัง

 65,000 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ  หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

12 ครงการจัดหาฉากกั นหຌอง
ส้านักงานพรຌอมอุปกรณ์

ฉากกั นครึไงผาซีกกระจกขดั
ลาย ขนาดเมนຌอยกวา 0.90 

ม. X 1.50 ม. พรຌอมอปุกรณ์
 จ้านวน 25 ชุด โ ละ 4,250

 บาท ละสาจบ จ้านวน 3 

ตຌน โ ละ 1,200 บาท

 109,850 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ  หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

13 ครงการติดตั งมานพบัพรຌอม
อุปกรณ์หຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ  (หง
฿หม) ชั น 3

มานพบัพรຌอมอปุกรณ์ ขนาด
กวຌาง 1.20 ม. สูง 3.30 ม. 

จ้านวน 10 ชุด โ ละ  7,500

 บาท ละมานประตู ขนาด
กวຌาง 1.60 ม. สูง 2.00 ม. 

จ้านวน 1 ชุด โ ละ 3,500 

บาท

 78,500 หຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7

ส้านักปลัดฯ  /  /

14



บบ ผด. 01

จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

 1.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
       1.1  สงสริมละสนับสนุนการติดตั งระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติ
ตางโ รวมทั งการป้องกันละบรรทาสาธารณภัย ละความมัไนคงความปลอดภัย
฿นชีวติละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทางบก/ทางน ้า

1 0.72 100,000 0.41

กองชาง

       1.2  สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธกิารกุศล
ละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการ
ชวยหลือผูຌประสบภัย

4 2.88 200,000 0.81 ส้านักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา

สาธารณภัย
       1.3  สงสริม ละสนับสนุนการติดตั งระบบกลຌองวงจรปิด฿นขตชุมชน ละ
สถานทีไส้าคัญ พืไอสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สิน
ของประชาชน

2 1.44 829,000 3.36

กองชาง

       1.4  สนับสนุนการฝຄกอบรมจัดตั งละอบรมฟน้ฟูต้ารวจบຌาน ละอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝຆายพลรือน(อปพร.) พืไอป็นก้าลังสนับสนุนจຌาหนຌาทีไรัฐ ละดูล
รักษาความปลอดภัยละการจราจร฿นชุมชน หมูบຌาน฿นชุมชน หมูบຌาน

1 0.72 250,000 1.01

ส้านักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา

สาธารณภัย

รวม 8 5.76 1,379,000 5.60

 2.  ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ 
        2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน ้า สงวนละกใบกักน ้าพืไอ
การกษตร พืไอการอุปภคละบริภค รวมทั งวางครงการพืไอกຌเขปัญหาน ้าทวม
ละน ้าลຌง 11 7.91 3,263,300 13.24 กองชาง

รวม 11 7.91 3,263,300 13.24

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ



จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ

 3.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
      3.1 สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวติ
พื นฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับความจ้าป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการ
ด้ารงชีวติอยางพอพียง

1 0.72 190,815 0.77

กองชาง

      3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทาง
การขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับ
การด้ารงชีวติของประชาชน

24 17.27 5,328,200 21.63

กองชาง

      3.3 ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌาน
สาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภค
อยางคุຌมคา

1 0.72 500,000 2.03

กองชาง

รวม 26 18.71 6,019,015 24.43

  4.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
      4.1  สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
 ภาคอกชน ฿นการพัฒนาฟน้ฟูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิไงวดลຌอม หลงน ้า ลุมน ้า
ล้าคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์

4 2.88 180,000 0.73 ส้านักปลัดทศบาล/

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

      4.2  สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนละภาคอกชน ฿นการรณรงค์สรຌางจิตส้านึก พืไอป้องกันละกຌเขปัญหา
มลพิษละปัญหาสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไนทุกระดับ

1 0.72 200,000 0.81
กองสาธารณสุขละ

สิไงวดลຌอม

      4.3  สงสริม สนับสนุนละสรຌางความรวมมือกับสวนราชการทีไกีไยวขຌอง 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการจัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม พืไอจัดการขยะมูล
ฝอยละสิไงปฏิกูลอยางป็นระบบ

1 0.72 80,000 0.32
กองสาธารณสุขละ

สิไงวดลຌอม

รวม 6 4.32 460,000 1.87



จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ

  5.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี 
ละกีฬำ
     5.1  พัฒนาฟน้ฟูละสงสริมกิจกรรมดຌานศาสนา ศิลปวฒันธรรมละประพณี
ของชุมชนทຌองถิไนคราช พืไอการอนุรักษ์สืบสานตอละชืไอมยงสูกิจกรรมการ
ทองทีไยว

5 3.60 1,230,000 4.99

กองการศึกษา

     5.2  สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขันกีฬา
ประภทตางโ ตั งตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวดั รวมถึงการสรຌางความป็น
ลิศทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ
฿นระดับชาติละนานาชาติ

5 3.60 450,000 1.83

กองการศึกษา

รวม 10 7.19 1,680,000 6.82

  6.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
     6.1  พัฒนาละตรียมบุคลากรดຌานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักรียน) ฿หຌป็นผูຌมีคุณภาพมีทักษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาซียน

1 0.72 50,000 0.20 กองการศึกษา

      6.2  สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย 15 10.79 2,250,090 9.13 กองการศึกษา
รวม 16 11.51 2,300,090 9.34

  7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
     7.1  น้าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นองค์กร พืไอ฿หຌบริการ
กับประชาชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนย้า ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผูຌรับบริการป็นส้าคัญ

2 1.44 100,000 0.41 ส้านักปลัดทศบาล/

กองคลัง

     7.2  สนับสนุนบุคลากร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับการศึกษา อบรม การท้าวจิัย พิไมพูน
ความรูຌ พืไอยกระดับประสิทธภิาพ การท้างาน฿หຌกิดประสิทธผิล฿นการบริการ
ประชาชน

2 1.44 415,000 1.68 ส้านักปลัดทศบาล/

กองคลัง



จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ

     7.3 บูรณาการการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพัฒนาทຌองถิไน สรຌางประยชน์สูงสุด 
กประชาชน

1 0.72 20,000 0.08

ส้านักปลัดทศบาล

     7.4 ปิดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌามีสวนรวม฿นการก้าหนดนยบายละความ
ตຌองการของประชาชน

2 1.44 60,000 0.24
ส้านักปลัดทศบาล

     7.5   พิไมประสิทธภิาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿น
ทุก โ ดຌาน

38 27.34 6,241,500 25.33
ส้านักปลัดทศบาล/

กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง

สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

รวม 45 32.37 6,836,500 27.75

  8.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
      8.1 สนับสนุนการจัดตั งกองทุน ละพิไมสวสัดิการพืไอพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน (อสม.)

3 2.16 355,000 1.44
กองสาธารณสุขละ

สิไงวดลຌอม

      8.3 สงสริมสุขภาพละอนามัยของประชาชน฿นระดับหมูบຌานละชุมชน ฿หຌมี
สุขภาพขใงรง ดย฿หຌการรียนรูຌการดูลสุขภาพ การออกก้าลังกาย การป้องกัน
รคการ฿ชຌยาอยางถูกตຌอง การรับประทานอาหารทีไมีประยชน์ละการขຌารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดຌานสาธารณสุขตามขั นตอนละวธิกีารทางการ
พทย์

3 2.16 180,000 0.73

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

รวม 6 4.32 535,000 2.17



จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ

  9.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
      9.1 สงสริมละพัฒนาบทบาทของผูຌน้าชุมชน คณะกรรมการหมูบຌาน ละ
ชุมชน฿หຌขຌมขใงพืไอป็นผูຌน้าการพัฒนาชุมชนละทຌองถิไนทีไมีคุณภาพ

1 0.72 650,000 2.64
ส้านักปลัดทศบาล

      9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌ
พิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไหมาะสมละด้านินการ฿หຌกิดกองทุน
 หรือจัดหางบประมาณ พืไอด้านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติอยาง
ตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช้านาญ฿นวชิาชีพทีไหมาะสม 
พืไอพึไงตนอง ลี ยงตนองละครอบครัวเดຌอยางมีกียรติละศักด์ิศรีทัดทียมกับ
บุคคลทัไวเป

7 5.04 1,376,000 5.58

ส้านักปลัดทศบาล/

กองการศึกษา

      9.3 ด้านินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุก
ระดับ พืไอป้องกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ การผลิต ละ
การจ้าหนายยาสพติด฿นทุกระดับ

1 0.72 40,000 0.16

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

รวม 9 6.47 2,066,000 8.39

  10.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
     10.2 สนับสนุนการท้าการกษตรทางลือก พืไอพิไมคุณภาพละประสิทธภิาพ
ของนยบายศรษฐกิจพอพียงดยอาศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอความรวมมือ
ละ฿หຌความรวมมือ
กับหนวยงานทั งภาครัฐละอกชน

2 1.44 100,000 0.41

ส้านักปลัดทศบาล

รวม 2 1.44 100,000 0.41

รวมทัๅงสิๅน 139 100 24,638,905 100



บบ ผด. 01

จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

 1.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
       1.1  สงสริมละสนับสนุนการติดตั งระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติ
ตางโ รวมทั งการป้องกันละบรรทาสาธารณภัย ละความมัไนคงความปลอดภัย
฿นชีวติละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทางบก/ทางน ้า

1 0.71 100,000 0.33

กองชาง

       1.2  สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธกิารกุศล
ละองค์กรทีไกีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการ
ชวยหลือผูຌประสบภัย

5 3.55 1,146,700 3.76 ส้านักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา

สาธารณภัย
       1.3  สงสริม ละสนับสนุนการติดตั งระบบกลຌองวงจรปิด฿นขตชุมชน ละ
สถานทีไส้าคัญ พืไอสรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวติละทรัพย์สิน
ของประชาชน

2 1.42 829,000 2.72

กองชาง

       1.4  สนับสนุนการฝຄกอบรมจัดตั งละอบรมฟน้ฟูต้ารวจบຌาน ละอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝຆายพลรือน(อปพร.) พืไอป็นก้าลังสนับสนุนจຌาหนຌาทีไรัฐ ละดูล
รักษาความปลอดภัยละการจราจร฿นชุมชน หมูบຌาน฿นชุมชน หมูบຌาน

1 0.71 250,000 0.82

ส้านักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา

สาธารณภัย

รวม 9 6.38 2,325,700 7.63

 2.  ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชด ำริ 
        2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน ้า สงวนละกใบกักน ้าพืไอ
การกษตร พืไอการอุปภคละบริภค รวมทั งวางครงการพืไอกຌเขปัญหาน ้าทวม
ละน ้าลຌง 12 8.51 8,169,500 26.79 กองชาง

รวม 12 8.51 8,169,500 26.79

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ



จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ

 3.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
      3.1 สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวติ
พื นฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับความจ้าป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการ
ด้ารงชีวติอยางพอพียง

1 0.71 190,815 0.63

กองชาง

      3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัไวถึง฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทาง
การขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทีไยวละพื นทีไ  อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับ
การด้ารงชีวติของประชาชน

24 17.02 5,328,200 17.47

กองชาง

      3.3 ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌาน
สาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภค
อยางคุຌมคา

1 0.71 500,000 1.64

กองชาง

รวม 26 18.44 6,019,015 19.74

  4.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
      4.1  สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
 ภาคอกชน ฿นการพัฒนาฟน้ฟูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิไงวดลຌอม หลงน ้า ลุมน ้า
ล้าคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์

4 2.84 180,000 0.59 ส้านักปลัดทศบาล/

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

      4.2  สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนละภาคอกชน ฿นการรณรงค์สรຌางจิตส้านึก พืไอป้องกันละกຌเขปัญหา
มลพิษละปัญหาสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไนทุกระดับ

1 0.71 200,000 0.66
กองสาธารณสุขละ

สิไงวดลຌอม

      4.3  สงสริม สนับสนุนละสรຌางความรวมมือกับสวนราชการทีไกีไยวขຌอง 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการจัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม พืไอจัดการขยะมูล
ฝอยละสิไงปฏิกูลอยางป็นระบบ

1 0.71 80,000 0.26
กองสาธารณสุขละ

สิไงวดลຌอม

รวม 6 4.26 460,000 1.51



จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ

  5.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี 
ละกีฬำ
     5.1  พัฒนาฟน้ฟูละสงสริมกิจกรรมดຌานศาสนา ศิลปวฒันธรรมละประพณี
ของชุมชนทຌองถิไนคราช พืไอการอนุรักษ์สืบสานตอละชืไอมยงสูกิจกรรมการ
ทองทีไยว

5 3.55 1,230,000 4.03

กองการศึกษา

     5.2  สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขันกีฬา
ประภทตางโ ตั งตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวดั รวมถึงการสรຌางความป็น
ลิศทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ
฿นระดับชาติละนานาชาติ

5 3.55 450,000 1.48

กองการศึกษา

รวม 10 7.09 1,680,000 5.51

  6.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
     6.1  พัฒนาละตรียมบุคลากรดຌานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักรียน) ฿หຌป็นผูຌมีคุณภาพมีทักษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาซียน

1 0.71 50,000 0.16 กองการศึกษา

      6.2  สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย 15 10.64 2,250,090 7.38 กองการศึกษา
รวม 16 11.35 2,300,090 7.54

  7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีไดี
     7.1  น้าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นองค์กร พืไอ฿หຌบริการ
กับประชาชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนย้า ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผูຌรับบริการป็นส้าคัญ

2 1.42 100,000 0.33 ส้านักปลัดทศบาล/

กองคลัง

     7.2  สนับสนุนบุคลากร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับการศึกษา อบรม การท้าวจิัย พิไมพูน
ความรูຌ พืไอยกระดับประสิทธภิาพ การท้างาน฿หຌกิดประสิทธผิล฿นการบริการ
ประชาชน

2 1.42 415,000 1.36 ส้านักปลัดทศบาล/

กองคลัง



จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ

     7.3 บูรณาการการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพัฒนาทຌองถิไน สรຌางประยชน์สูงสุด 
กประชาชน

1 0.71 20,000 0.07

ส้านักปลัดทศบาล

     7.4 ปิดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌามีสวนรวม฿นการก้าหนดนยบายละความ
ตຌองการของประชาชน

2 1.42 60,000 0.20
ส้านักปลัดทศบาล

     7.5   พิไมประสิทธภิาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿น
ทุก โ ดຌาน

38 26.95 6,241,500 20.47
ส้านักปลัดทศบาล/

กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง

สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

รวม 45 31.91 6,836,500 22.42

  8.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
      8.1 สนับสนุนการจัดตั งกองทุน ละพิไมสวสัดิการพืไอพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน (อสม.)

3 2.13 355,000 1.16
กองสาธารณสุขละ

สิไงวดลຌอม

      8.3 สงสริมสุขภาพละอนามัยของประชาชน฿นระดับหมูบຌานละชุมชน ฿หຌมี
สุขภาพขใงรง ดย฿หຌการรียนรูຌการดูลสุขภาพ การออกก้าลังกาย การป้องกัน
รคการ฿ชຌยาอยางถูกตຌอง การรับประทานอาหารทีไมีประยชน์ละการขຌารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดຌานสาธารณสุขตามขั นตอนละวธิกีารทางการ
พทย์

3 2.13 180,000 0.59

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

รวม 6 4.26 535,000 1.75



จ ำนวนครงกำร คิดป็นรຌอยละของ จ ำนวน คิดป็นรຌอยละของ หนวยงำน
ทีได ำนินกำร ครงกำรทัๅงหมด งบประมำณ งบประมำณทัๅงหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรด ำนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 2

ทศบำลต ำบลปรุ฿หญ อ ำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์นวทำงกำรพัฒนำ

  9.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
      9.1 สงสริมละพัฒนาบทบาทของผูຌน้าชุมชน คณะกรรมการหมูบຌาน ละ
ชุมชน฿หຌขຌมขใงพืไอป็นผูຌน้าการพัฒนาชุมชนละทຌองถิไนทีไมีคุณภาพ

1 0.71 650,000 2.13
ส้านักปลัดทศบาล

      9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌ
พิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไหมาะสมละด้านินการ฿หຌกิดกองทุน
 หรือจัดหางบประมาณ พืไอด้านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติอยาง
ตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช้านาญ฿นวชิาชีพทีไหมาะสม 
พืไอพึไงตนอง ลี ยงตนองละครอบครัวเดຌอยางมีกียรติละศักด์ิศรีทัดทียมกับ
บุคคลทัไวเป

7 4.96 1,376,000 4.51

ส้านักปลัดทศบาล/

กองการศึกษา

      9.3 ด้านินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุก
ระดับ พืไอป้องกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ การผลิต ละ
การจ้าหนายยาสพติด฿นทุกระดับ

1 0.71 40,000 0.13

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

รวม 9 6.38 2,066,000 6.78

  10.  ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
     10.2 สนับสนุนการท้าการกษตรทางลือก พืไอพิไมคุณภาพละประสิทธภิาพ
ของนยบายศรษฐกิจพอพียงดยอาศัยทคนลยีทีไทันสมัย ดยขอความรวมมือ
ละ฿หຌความรวมมือ
กับหนวยงานทั งภาครัฐละอกชน

2 1.42 100,000 0.33

ส้านักปลัดทศบาล

รวม 2 1.42 100,000 0.33

รวมทัๅงสิๅน 141 100 30,491,805 100




