
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

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 โครงการติดต้ังกระจกนูนส่องทาง
โค้ง หมู่ที ่1-7

กระจกนูนอะคริลิก ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 30 ชุด 
ตามแบบเทศบาลก าหนด

100,000  P

 ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

หมู่ที่ 1-7 ต าบล 
ปรุใหญ่

กองช่าง

แนวทาง 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพบิติัต่างๆ รวมทั้งการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั และความมั่นคงความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
 ลดอุบติัเหตุทางบก/ทางน้ า

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
แนวทาง 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธกิารกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปอูงกันภยั และการช่วยเหลือผู้ประสบภยั

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 โครงการปูองกนัและลดอบุัติภัย
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหาอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยจา่ยเป็น
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม อปุกรณ์และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

50,000 P P  

 ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

2 โครงการปูองกนัและลดอบุัติภัย
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปูองกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทน 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม อปุกรณ์และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ
 ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

50,000 P P

 ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558
หน่วยด าเนินการงบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ โครงการ/กิจกรรม

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ส านักปลัด/  
งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

สถานที่ด าเนินการ

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ส านักปลัด/  
งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
แนวทาง 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธกิารกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปอูงกันภยั และการช่วยเหลือผู้ประสบภยั

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย (One Tambon One 
Search And Rescue Team: 
OTOS)

 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้
ชีพกู้ภัย (One Tambon one Search And 
Rescue Team:OTOS) โดยจา่ยเป็นค่าลงทะเบียน
 ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

50,000 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ส านักปลัด/  
งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

P

 ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานปอูงกันภยัฝุายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั

4 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมปูองกนั
และระงับอคัคีภัย/ไฟปูาในชุมชนโดยจา่ยเป็น
ค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเคร่ืองเขยีน
แบบพมิพ ์ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
 และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

50,000 P

 ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปอูงกันภยัฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ส านักปลัด/  
งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

 โครงการฝึกอบรมและทบทวน
เกี่ยวกบัการปูองกนัและระงับ
อคัคีภัยในชุมชน/ไฟปุาในชุมชน

ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

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  ติดต้ังกล้องแบบ Analog จ านวน 9 ชุด และเดิน
สายไฟเบอร์ออฟติกใยแกว้ ความยาวไม่น้อยกว่า 
760 เมตร พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

226,000 P

 ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

2 ติดต้ังกล้องแบบ Analog จ านวน 12 ชุด และเดิน
สายไฟเบอร์ออฟติกใยแกว้ ความยาวไม่น้อยกว่า 
2,950 เมตร พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย 
ตามแบบเทศบาลก าหนด

603,000 P

 ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

กองช่าง

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV หมู่ที ่3
 บ้านหนองหอย

สถานที่ด าเนินการ

แนวทาง 1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

กองช่าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ภายในหมู่บา้น     
หมู่ที่ 3  บา้น
หนองหอย

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV หมู่ที ่4
 บ้านวิโรจน์พฒันา

ภายในหมู่บา้น     
 หมู่ที่ 4 บา้น
วโิรจน์พฒันา
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

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  เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกนัภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) โดยจา่ยเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร.  และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ
 ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งในโครงการ

250,000 P

 ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปอูงกันภยัฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกนัภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)

ส านักปลัด/  
งานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภยั

พ.ศ. 2559
สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2558

แนวทาง 1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟตู ารวจบา้น และอาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเปน็ก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภยัและการจราจร
ในชุมชน หมู่บา้นในชุมชน หมู่บา้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
แนวทาง  2.1  พฒันาขุดลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งน้ า สงวนและเกบ็กกัน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 หอถึงสูงพร้อมถังเกบ็น้ าใส ขนาด 100 ลบ.ม. กวา้ง 
7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร พร้อม
ประสานระบบท่อ พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย 
ตามแบบเทศบาลก าหนด

1,150,000 กองช่าง P P P P P P

ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูถนน

2 ท่อพวีซีีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว ชั้น 8.5 ความ
ยาว 369.00 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด

30,000 กองช่าง P

ต้ังจา่ยจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูถนน

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

โครงการกอ่สร้างหอถังสูงพร้อมถัง
เกบ็น้ าใส ศาลากลางหมู่บ้าน    (คุ้ม
โสฬส) หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

 โครงการขยายท่อเมนประปา ซอย
แสนสุข 3/23 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

ซอยแสนสุข 3/23 
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

ศาลากลางหมู่บ้าน 
(คุ้มโสฬส) หมู่ที่ 7 

บ้านแสนสุข

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

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 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกเลียบ
คลองชลประทานจากแยกบา้นแปะ
ถึงบา้นลุงแดง หมู่ที่ 1 บา้นคนชุม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,080.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
162.00 ลูกบาศกเ์มตร ตามแบบเทศบาลก าหนด

92,000 กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

2 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมสาย
บา้นเลียบ-พดุซา กม.ที่ 0+800 หมู่ที่
 1 บา้นคนชุม

ท่อลอดเหล่ียมขนาด 1.5x1.5 เมตร ยาว 12.00 
เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.สล. กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลก าหนด

378,000 กองช่าง P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

เลียบคลอง
ชลประทานจาก
แยกบา้นแปะถึง

บา้นลุงแดง หมู่ที่ 1
 บา้นคนชุม

บา้นเลียบ-พดุซา 
กม.ที่ 0+800 หมู่ที่

 1 บา้นคนชุม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 โครงการก่อสร้างทา่น้ าโนนโพธิ ์หมู่ที่
 1 บา้นคนชุม

ท่าน้ า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

88,000 ทา่น้ าโนนโพธิ ์หมู่ที่
 1 บา้นคนชุม

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

4 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ปราบจะบกเชื่อมถนนสายคอกหมู
เลียบคลองชลประทาน หมู่ที ่1 
บ้านคนชุม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
345.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 345.00 เมตรทัง้
สองขา้ง พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

190,000 ซอยปราบจะบก
เชื่อมถนนสายคอก

หมูเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 1

 บา้นคนชุม

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

5 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า สายบ้าน
คุณประทุมหมู่ที ่1 บ้านคนชุม

หรือพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 100.80 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าซิเมนต์ใยหินขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 250.00 มิลลิเมตร ยาว 42.00 
เมตร พร้อมบ่อพกัส าเร็จรูปจ านวน 4 บ่อ ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

57,000 สายบา้นคุณประ
ทมุหมู่ที่ 1 บา้นคน

ชุม

กองช่าง P

พ.ศ. 2559

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2558

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

6 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ต่อ
จากซอยบ้านนางสาวอรนันท์ หมู่ที่
 2 บ้านตะคองเกา่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
105.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตรทัง้
สองขา้ง ตามแบบเทศบาลก าหนด

57,000 ต่อจากซอยบา้น
นางสาวอรนันท ์

หมู่ที่ 2 บา้นตะคอง
เก่า

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

7 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
ทางเขา้บ้านนายประสงค์ หมู่ที ่2 
บ้านตะคองเกา่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
154.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77.00 เมตรทัง้
สองขา้ง พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

82,000 ทางเข้าบา้นนาย
ประสงค์ หมู่ที่ 2 
บา้นตะคองเก่า

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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ก.พ
.

มี.
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เม
.ย.
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ค.
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ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

8 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หน้า
อู่ช่างหลึมและสามแยกบ้านผู้ใหญ่
โค้ย หมู่ที ่2 บ้านตะคองเกา่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
684.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 171.00 เมตรทัง้
สองขา้ง พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

367,000 หน้าอู่ช่างหลึมและ
สามแยกบา้นผู้ใหญ่
โค้ย หมู่ที่ 2 บา้น

ตะคองเก่า

กองช่าง P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

9 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า 
ซอย 9/3 หมู่ที ่2 บ้านตะคองเกา่

วางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร จ านวนบ่อพกั 13 บ่อความยาวรวมบ่อพกั 
120.00 เมตร คืนผิวจราจรกว้าง 0.60 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิว
ทางไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร พร้อมปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย ตามแบบ ทต.ก าหนด

255,000 ซอย 9/3 หมู่ที่ 2 
บา้นตะคองเก่า

กองช่าง P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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.ย.

พ.
ค.
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ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

10 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าจาก
บ้านยายเปรมถงึหอพกัสว่างสิน 
หมู่ที ่2 บ้านตะคองเกา่

ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร
 จ านวนบ่อพกั 17 บ่อ ความยาวรวมบ่อพกั 165.00
 เมตร คืนผิวจราจรกว้าง 0.60 เมตร ยาว 165.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิวทางไม่
น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย ตามแบบ ทต.ก าหนด

338,000 บา้นยายเปรมถึง
หอพกัสวา่งสิน หมู่
ที่ 2 บา้นตะคองเก่า

กองช่าง P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

11 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า
 ซอยบ้านปูาวิน หมู่ที ่3 บ้าน
หนองหอย

ปรับปรุงฝารางระบายน้ า กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

100,000 ซอยบา้นปาูวนิ หมู่
ที่ 3 บา้นหนองหอย

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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.

12 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ปากล้ินราง ชั้น 3 จากร้านสูทบุญ
เติมถงึซอยรวมมิตร 4 หมู่ที ่4 
บ้านวิโรจน์พฒันา

 ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ
พกั 71.00 เมตร บ่อพกัจ านวน 8 บ่อ พร้อมคืนผิว
จราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 71.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลก าหนด

197,000 จากร้านสูทบญุเติม
ถึงซอยรวมมิตร 5 

หมู่ที่ 4 บา้น
วโิรจน์พฒันา

กองช่าง P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

13 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าซอย
วิโรจน์ 12 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์
พฒันา

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร จ านวนบ่อพกัรวม 2 
ฝ่ังจ านวน 16 บ่อ ความยาวรวมบ่อพกัทัง้สองฝ่ัง 
158.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.60
 เมตร ยาวรวม 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีคื่นผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 78.80 
ตารางเมตร (ไม่รวมบ่อพกั) พร้อมปูายโครงการ
จ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลก าหนดก าหนด

326,000 ซอยวโิรจน์ 12 หมู่
ที่ 4 บา้นวโิรจน์

พฒันา

กองช่าง P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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.
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.
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.

14 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าซอย
วิโรจน์ 13 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์
พฒันา

 ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร จ านวนบ่อพกัรวม 2 
ฝ่ังจ านวน 6 บ่อ ความยาวรวมบ่อพกัทัง้สองฝ่ัง 
52.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.60 
เมตร ยาวรวม 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ทีคื่นผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 25.20 ตาราง
เมตร (ไม่รวมบ่อพกั) ตามแบบเทศบาลก าหนด
ก าหนด

100,000 ซอยวโิรจน์ 13 หมู่
ที่ 4 บา้นวโิรจน์

พฒันา

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

15 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าซอย
วิโรจน์ 15 หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์
พฒันา

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร จ านวนบ่อพกัรวม 3 
บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพกั 21.00 เมตร พร้อมคืน
ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร ยาว 21.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีคื่นผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 16.80 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนดก าหนด

50,000 ซอยวโิรจน์ 15 หมู่
ที่ 4 บา้นวโิรจน์

พฒันา

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.
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.

ส.ค
.
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.

16 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าซอย
สันติสุข 1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร จ านวนบ่อพกั 29 บ่อ 
ความยาวรวมบ่อพกั 287.00 เมตร พร้อมคืนผิว
จราจรกว้าง 0.80 เมตร ยาว 287.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 
229.60 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 
ปูาย ตามแบบเทศบาลก าหนดก าหนด

614,000 ซอยสันติสุข 1 หมู่
ที่ 5 บา้นพบสุข

กองช่าง P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

17 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า 
ซอยสันติสุข 2 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร จ านวนบ่อพกั 29 บ่อ 
ความยาวรวมบ่อพกั 287.00 เมตร พร้อมคืนผิว
จราจรกว้าง 0.80 เมตร ยาว 287.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 
229.60 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 
ปูาย ตามแบบเทศบาลก าหนดก าหนด

614,000 ซอยสันติสุข 2 หมู่
ที่ 5 บา้นพบสุข

กองช่าง P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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18 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
พบสุข 12/6-1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

ขนาดผิวจรายาว 207.00 เมตรทัง้สองขา้ง พร้อม
ปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาล
ก าหนดจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
828.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 207.00 เมตรทัง้
สองขา้ง พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

446,000 ซอยพบสุข 12/6-1
 หมู่ที่ 5 บา้นพบสุข

กองช่าง P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

19 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกเส้น
หลังไชโยนคร 1 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 199.50
 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.90 
ลูกบาศกเ์มตร  ตามแบบเทศบาลก าหนด

22,000 เส้นหลังไชโยนคร 1
 หมู่ที่ 5 บา้นพบสุข

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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ก.ย
.

20 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยศุภลักษณ์ หมู่ที ่6 บ้านเลียบ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
99.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 99.00 เมตรทัง้
สองขา้ง ตามแบบเทศบาลก าหนด

54,000 ซอยศุภลักษณ์ หมู่
ที่ 6 บา้นเลียบ

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

21 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
ทางลง บริษัท มิตซูปฐพทีอง หมู่ที่
 6 บ้านเลียบ

  ท่อลอดเหล่ียมขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 12.00
 เมตร พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

476,000 ทางลง บริษทั มิต
ซูปฐพทีอง หมู่ที่ 6

 บา้นเลียบ

กองช่าง P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

22 โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 
บริเวณถนนหน้าสนามกฬีา หมู่ที ่6
 บ้านเลียบ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
160.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด

85,000 บริเวณถนนหน้า
สนามกีฬา หมู่ที่ 6

 บา้นเลียบ

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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23 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
 3/19 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
360.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 103.00 เมตรทัง้
สองขา้ง พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

190,000 ซอย 3/19 หมู่ที่ 7
 บา้นแสนสุข

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

24 โครงการวางท่อระบายน้ าซอยลลิ
ตา 1 หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข

 ท่อระบายน้ าซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
250.00 มิลลิเมตร จ านวนบ่อพกั 37 บ่อ ความยาว
ท่อรวมบ่อพกั 366.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 366.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ทีง่านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 183.00 
ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลก าหนดก าหนด

150,000 ซอยลลิตา 1 หมู่ที่ 
7 บา้นแสนสุข

กองช่าง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาูและถนน

แนวทาง  3.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและพื้นที่  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

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 อดุหนุนการไฟฟาูส่วนภูมิภาค เพือ่จา่ยเป็นค่าอดุหนุนการไฟฟาูส่วนภูมิภาคเพือ่
ขยายเขตไฟฟาูและแสงสว่างสาธารณะ

500,000 กองช่าง P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาูและถนน

ภายในเขต
เทศบาลต าบล   

 ปรุใหญ่

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทาง  3.3   ประสานในการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการพฒันา
ท าความสะอาดหมู่บ้าน โดยเบิกจา่ยเป็นค่าอาหาร
ว่าง เคร่ืองด่ืม วัสดุ อปุกรณ์ ท าความสะอาด และ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและจ าเป็นในโครงการ

30,000 P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน

2  เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการหมู่บ้าน
ดีเด่นต าบลปรุใหญ่ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

100,000 P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

โครงการหมู่บ้านดีเด่นต าบลปรุใหญ่ ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทาง 4.1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาคเอกชน ในการพฒันาฟื้นฟแูละอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปาุไม้ใหม้ีความ
อุดมสมบรูณ์

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการพฒันาท าความสะอาด
หมู่บ้าน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการ "ท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขยีว" เพือ่ลดภาวะโลก
ร้อน เช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพนัธ์ ค่า
ต้นไม้ ดินปุย๋ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

20,000 P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปาุไม้

4 โครงการสร้างจติส านึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ าล าคลอง

 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการสร้าง
จติส านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ าล า
คลองและค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

30,000 P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปาุไม้

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ 
รักษ์พืน้ทีสี่เขยีว"

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แนวทาง 4.1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาคเอกชน ในการพฒันาฟื้นฟแูละอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปาุไม้ใหม้ีความ
อุดมสมบรูณ์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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 โครงการบริหารจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในต าบล

 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการบริหาร
จดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในต าบล เช่น ค่าวิทยากร
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูาย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

200,000 ภายนอกเขต
เทศบาลต าบล     

 ปรุใหญ่

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทาง 4.2   ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหามลพษิและปญัหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนทอ้งถิ่นทกุ
ระดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทาง 4.3   ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลอย่างเปน็ระบบ

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 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
จดัการขยะมูลฝอยและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและ
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
อนัตรายและสารพษิในครัวเรือน

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการอบรมให้
ความรู้เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและรณรงค์การคัดแยก
ขยะมูลฝอยอนัตรายและสารพษิในครัวเรือน เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 
ค่าปูายประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

80,000 ภายนอกเขต
เทศบาลต าบล     

 ปรุใหญ่

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา

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 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณีสงกรานต์
และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายตุ าบลปรุใหญ่ โดยเบิกจา่ย
เป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจดัเตรียมสถานที ่ค่าจา้ง
เหมาบริการ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าปูาย
โครงการ ค่าของรางวัล และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกบั
โครงการ

700,000 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

2 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันเขา้พรรษา 
โดยเบิกจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ
 และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกบัโครงการ

100,000 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์
และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายตุ าบลปรุ
ใหญ่

โครงการจดักจิกรรมวันเขา้พรรษา

แนวทาง 5.1  พฒันาฟื้นฟแูละส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชนทอ้งถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษสื์บสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3  เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ 2559 เช่น ค่า
วัสดุอปุกรณ์ ค่าจา้งเหมาต่าง ๆ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
จ าเป็นในโครงการ

300,000 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

4 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการยิ้มง่าย ไหว้
สวย แต่งกายงามตามกาล โดยเบิกจา่ยเป็น ค่าของ
รางวัล ค่าปูายโครงการ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกบั
โครงการ

50,000 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

5 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม โดยเบิกจา่ยเป็นค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าปูายโครงการ ค่าของรางวัล และ
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกบัโครงการ

80,000 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

โครงการประเพณีลอยกระทง

แนวทาง 5.1  พฒันาฟื้นฟแูละส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชนทอ้งถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษสื์บสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการทอ่งเที่ยว

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

โครงการยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกาย
งามตามกาล

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา

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 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมแขง่ขนักฬีา
ต าบลต้านยาเสพติด โดยเบิกจา่ยเป็นค่าวัสดุ
อปุกรณ์กฬีา เคร่ืองด่ืม ค่าอปุกรณ์การจดัสนาม ค่า
คณะกรรมการตัดสินกฬีา ค่ากระแสไฟฟาู ค่าเคร่ือง
เสียง และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ

200,000 กองการศึกษา P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ

2 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมแขง่ขนักฬีา
หมู่บ้านต้านยาเสพติด โดยเบิกจา่ยเป็นค่าวัสดุ
อปุกรณ์กฬีา เคร่ืองด่ืม ค่าอปุกรณ์การจดัสนาม ค่า
คณะกรรมการตัดสินกฬีา และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
โครงการ

80,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ

แนวทาง 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บา้นจนถึงระดับจังหวดั รวมถึงการสร้างความเปน็เลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล
ต้านยาเสพติด

ต าบลปรุใหญ่

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บา้น
ต้านยาเสพติด

ต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความเปน็
เลิศด้านกีฬา

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการส่งเสริม
เยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านกฬีา โดยเบิกจา่ย เป็น
ค่าชุดกฬีา ค่าวัสดุอปุกรณ์กฬีา ค่าเบีย้เล้ียง ค่า
เคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

50,000 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ

4 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพที่ดี

 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการส่งเสริมกฬีา
เพือ่สุขภาพทีดี่ โดยเบิกจา่ย ค่าวัสดุอปุกรณ์กฬีา 
และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

70,000 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ

พ.ศ. 2559

แนวทาง 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บา้นจนถึงระดับจังหวดั รวมถึงการสร้างความเปน็เลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา
แนวทาง 6.1   พฒันาและเตรียมบคุลากรด้านการศึกษา (ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเ้ปน็ผู้มีคุณภาพมีทกัษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

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 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการพฒันา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจา้หน้าทีรั่บผิดชอบด้าน
การศึกษา

50,000 กองการศึกษา P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการพฒันาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็กและเจา้หน้าทีรั่บผิดชอบด้าน
การศึกษา

ต าบลปรุใหญ่

หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา
แนวทาง 6.2   ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

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 เพือ่จา่ยเป็นค่าเปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู่ที ่2 บ้าน
ตะคองเกา่

153,000 กองการศึกษา P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนการด าเนินการ
จดัหา หรือจา้งเหมาด าเนินการจดัหาอาหารส าหรับ
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กกอ่นวัยเรียนต าบลปรุใหญ่ 
จ านวน 120 คน คนละ 20 บาทต่อวัน เป็นเวลา 
280 วัน

672,000 กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

3 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการพฒันาความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ฯลฯ ให้กบัผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลต าลปรุใหญ่

10,000 กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา - โครงการ
พฒันาผู้ดูแลเด็กเล็ก

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558

ที่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหาร
กลางวันศูนยพ์ฒันาเด็กกอ่นวัยเรียน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ที ่2 หมู่ที่ 2 บา้นตะคอง
เก่า
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา
แนวทาง 6.2   ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ให้กบัเด็กในเขตเทศบาล โดยเบิกจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์
ในการจดังาน ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าจดัเตรียมสถานที ่
การจดักจิกรรมนันทนาการ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

150,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

5 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเพือ่เพิม่พนู
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กบัเด็กปฐมวัยใน
และนอกห้องเรียน ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม วัสดุอปุกรณ์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัโครงการ

100,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

6 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
โดยเบิกจา่ยเป็นค่าเอกสารประกอบ การประชุม ค่า
วัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าปูาย
ประชาสัมพนัธ์ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

15,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

ต าบลปรุใหญ่

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ่
เรียนรู้ในและนอกห้องเรียน

โครงการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ

พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา
แนวทาง 6.2   ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

7 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการจดั
นิทรรศการผลงานนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ โดยเบิกจา่ยเป็นค่าวัสดุ 
อปุกรณ์ ค่าชุด ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จา่ย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

100,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

8 เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการสร้าง
จติส านึกเพือ่ระลึกบุญคุณครู โดยเบิกจา่ยเป็นค่า
วัสดุ อปุกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าปูาย
โครงการฯ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

5,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

9 เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาลถงึระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีที ่6 จ านวน 90 คน อตัราคนละ 
7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน

172,458 กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

อาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุม

เทศบาลต าบล   ปรุ
ใหญ่

โครงการจดันิทรรศการผลงาน
นักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

โครงการสร้างจติส านึกเพือ่ระลึก
บุญคุณครู

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

พ.ศ. 2559
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2558
หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา
แนวทาง 6.2   ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

10  เพือ่เป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
จ านวน 120 คน อตัราคนละ 7.37 วัน เป็นเวลา 
280 วัน

247,632 กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

11 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก หมู่ที ่7 บ้านแสนสุข โดยด าเนินการ
ปรับปรุงด้วยการทาสีอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
โดยรอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง 
และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

100,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

12  เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ที ่1 บ้านคนชุม โดย
จดัท าตาขา่ยล้อมรอบบริเวณสนามเด็กเล่น เพือ่
ปูองกนับุคคลภายนอ าเขา้ไปท าลายเคร่ืองเล่นท าให้
เกดิความเสียหาย โดยมีประตูเปิด-ปิด ได้ และปูพืน้
ยางสนามเด็กเล่น และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

100,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลปรุใหญ่

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก หมู่ที ่7

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

พ.ศ. 2559

 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมู่ที ่1

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2558

หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา
แนวทาง   6.2   ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

13 เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารกลางวัน ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาลถงึ ป.6 
อาหารมื้อละ  20 บาทต่อคน จ านวน 90 คน เป็น
เวลา 200 วัน

360,000 กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

14 เพือ่จา่ยเป็นค่าอดุหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

50,000 กองการศึกษา P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

15  เพือ่จา่ยเป็นค่าอดุหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

15,000 กองการศึกษา P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

อดุหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

อดุหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

อดุหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง 7.1  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อใหบ้ริการกับประชาชนใหส้ะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเปน็ส าคัญ

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 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัหาและค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ค่า
เช่าพืน้ที ่ เพือ่ให้บริการ Internet แกป่ระชาชน
และรองรับการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การบันทึก
ขอ้มูลพืน้ฐานของ อปท. ขอ้มูลโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นทุน ขอ้มูลเพือ่การวางแผนและ
ประเมินผล การจดัท าระบบเครือขา่ยภายใน (Local
  Area  Network) ฯลฯ

50,000 เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

2 โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น

 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปรับปรุงระบบแผน
ทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

50,000 เทศบาลต าบล     
 ปรุใหญ่

กองคลัง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2559

ที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558

สถานที่ด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง 7.2  สนับสนุนบคุลากรในสังกัด ใหไ้ด้รับการศึกษา อบรม การท าวจิัย เพิ่มพนูความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธภิาพ การท างานใหเ้กิดประสิทธผิลในการบริการประชาชน 

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 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการ
อบรมเพิม่พนูประสิทธิภาพให้แกค่ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจา้หน้าที ่ผู้น า
ท้องที ่ผู้น าชุมชน และประชาชนผู้สนใจ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
จ าเป็นในโครงการ

P P  

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ 102,100.-บาท เงนิอุดหนุน 
299,790.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป

2 โครงการจดัอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได้

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจดัอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจดัเกบ็
รายได้

กองคลัง P  

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

โครงการอบรมเพิ่มพนูประสิทธภิาพ
ใหแ้ก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้น า
ทอ้งที่ ผู้น าชุมชน และประชาชน
ผู้สนใจ

400,000 นอกเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

15,000

พ.ศ. 2559
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2558
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง 7.3  บรูณาการการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ร่วมกันระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อพฒันาทอ้งถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

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 โครงการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
เทศบัญญัติ แผนด าเนินงาน และ
การประชุมติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาสามปีของเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าเอกสาร
ประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี เทศบัญญัติ 
แผนด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาสามปี และค่ารับรองคณะกรรมการ
พฒันาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า
แผนพฒันาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาสามปีของเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

20,000 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ แหง่

ใหม่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ 19,580.-บาท เงนิอุดหนุนทั่วไป
 420.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวชิาการ

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง 7.4  เปดิโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

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 โครงการประชาคมต าบล เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมประชาคม
ต าบล เพือ่จดัล าดับความส าคัญของโครงการทีไ่ด้
จากการจดัท าแผนชุมชนต าบลปรุใหญ่ เพือ่น า
ขอ้มูลมปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
ให้หมดไป โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม าจดัท าเป็นแผนพฒันา
ท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น และเพือ่ให้สามารถ
พฒันาประชาคมให้มีความเขม้แขง็ และแกไ้ข
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าอปุกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

10,000 P P  

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวชิาการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ แหง่

ใหม่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง 7.4  เปดิโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

2 โครงการจดัท าแผนชุมชนต าบลปรุ
ใหญ่

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าแผนชุมชนต าบล
ปรุใหญ่ เพือ่น าขอ้มูลมาจดัท าเป็นแผนพฒันา
ท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น และเพือ่ให้สามารถ
พฒันาประชาคมให้มีความเขม้แขง็ และแกไ้ข
ปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาลให้หมด
ไป โดยจา่ยเป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ 
และค่าอปุกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

50,000 P P  

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน

ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่     

แหง่ใหม่

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง 7.5  เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพทอ้งถิ่นในทกุ ๆ ด้าน 

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 เปดิอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่แหง่ใหม่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเปดิอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่แหง่ใหม่ เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ าเปน็ในโครงการ

180,000 เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่แหง่ใหม่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P  

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

2 โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในงาน
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
ฯ วนัที่  5  ธนัวาคม งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  วนัที่ 12 
สิงหาคม  โดยเบกิจ่ายเปน็ค่าธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ค่าวสัดุอุปกรณ์จัดสถานที่ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ ค่าจ้างเหมาบริการ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเปน็ที่ใช้ในโครงการ

300,000 เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2558

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง 7.5  เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพทอ้งถิ่นในทกุ ๆ ด้าน 

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 โครงการประชาสัมพนัธ์  เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าส่ือในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ภารกจิและบทบาทหน้าที่
ขององค์กรให้หน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบ 
โดยการออกบริการประชาชนเคล่ือนที ่จดัท าตู้รับ
เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ าหมู่บ้าน การเผยแพร่
ขอ้มูลขา่วสารโดยจดัท าแผ่นพบั  ใบปลิว โปสเตอร์  
เอกสารสรุปผลการด าเนินงานของเทศบาล ค่า
จดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานของ
เทศบาล ค่าจดัท าปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ
ต่าง ๆ เป็นต้น

200,000 เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

4 โครงการเลือกต้ัง  เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตามทีค่ณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด กรณีครบวาระ ยบุสภา กรณีแทน
ต าแหน่งทีว่่าง

150,000 เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง   7.5  เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพทอ้งถิ่นในทกุ ๆ ด้าน 

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

5 โครงการวันเทศบาล เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการวัน
เทศบาล ประจ าปี 2559 เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าปูายโครงการและค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

20,000 เทศบาลต าบล     
 ปรุใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป

7 โครงการรู้รักสามัคคีต าบลปรุใหญ่ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการจดัโครงการรู้รัก
สามัคคีต าบลปรุใหญ่ โดยเบิกจา่ยเป็นค่าจา้งเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ค่าปูายโครงการ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นทีใ่ช้
ในโครงการ

40,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

8 เคร่ืองพมิพ ์Multifuntion ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

 เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifuntion 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
19,000.-บาท จดัซ้ือตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

38,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เทศบาลต าบล     
ปรุใหญ่

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง   7.5  เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพทอ้งถิ่นในทกุ ๆ ด้าน 

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

9 โครงการจดัเกบ็รายได้นอกสถานที่  เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจดัเกบ็รายได้นอก
สถานที่

15,000 กองคลัง P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

10 โครงการให้ความรู้แกป่ระชาชนใน
การช าระภาษี

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการช าระภาษี

30,000 กองคลัง P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

11  ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน  เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน จ านวน 1
 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท

10,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

12  เคร่ืองปรับอากาศขนาด 30,000 
บีทียู

  เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 
30,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง

37,000 กองการศึกษา P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

พ.ศ. 2559
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2558

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แนวทาง   7.5  เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการ และส่งเสริมศักยภาพทอ้งถิ่นในทกุ ๆ ด้าน 

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

13   เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการอดุหนุนอ าเภอเมือง
นครราชสีมาตามโครงการจดัหารายได้เพือ่จดั
กจิกรรมสาธารณกศุล และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกจิของเหล่ากาชาด จงัหวัด
นครราชสีมา

20,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

กาชาดจังหวดั  
นครราชสีมา

 อดุหนุนกาชาดจงัหวัด
นครราชสีมาตามโครงการจดัหา
รายได้เพือ่จดักจิกรรมสาธารณ
กศุลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกจิของเหล่า
กาชาดจงัหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข

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 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการพฒันา
ศักยภาพ อสม. ระดับต าบล/หมู่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูาย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

50,000 P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

2  เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนการพฒันางาน
สาธารณสุข  โดยจดัสรรเป็นค่าด าเนินงานของ อสม.ใน

105,000 P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

3 เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบโครงการหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ จ านวน 50% ของเงินอดุหนุนกองทุน
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ

200,000 P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

แนวทาง 8.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทนุ และเพิ่มสวสัดิการเพื่อพฒันาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.)

ที่ โครงการ/กิจกรรม

อดุหนุนโครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต         
ทต.ปรุใหญ่

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติใน
พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
(กองทุนต าบล 50%)

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

โครงการพฒันาศักยภาพ อสม. 
ระดับต าบล/หมู่บ้าน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข

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 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการปูองกนั
และควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า เช่น วัคซีน เขม็ขดียา   ฯ ล
 ฯ และรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ

50,000 P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

2 โครงการควบคุมและปูองกนัโรค
ไขเ้ลือดออก

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการควบคุม
และปูองกนัโรคไขเ้ลือดออก เช่น แผ่นพบั ปูาย
ประชาสัมพนัธ์ ทรายอะเบท ฯ ล ฯ และรายละเอยีดที่
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ

80,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

3 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการปูองกนั
และก าจดัโรคระบาดในสัตว์ เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูาย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

50,000 P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการปูองกนัและควบคุมโรค
พษิสุนัขบ้า

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

โครงการปูองกนัและก าจดัโรค
ระบาดในสัตว์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แนวทาง 8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บา้นและชุมชน ใหม้ีสุขภาพแข็งแรง โดยใหก้ารเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปอูงกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวธิกีารทางการแพทย์

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

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 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พนูความรู้ให้กบั
คณะกรรมการชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เช่น ค่าทีพ่กั ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าของทีร่ะลึก ค่าปูายโครงการและ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

650,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทาง 9.1 ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น และชุมชนใหเ้ข้มแข็งเพื่อเปน็ผู้น าการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ่นที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ภายนอกเขต
เทศบาลต าบล     

 ปรุใหญ่

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพือ่เพิม่พนูความรู้ให้กบั
คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการอ านวยการชุมชน 
และสมาชิกชุมชน

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

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 เบีย้ยงัชีพผู้ปุวยเอดส์  เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ จ านวน 1 
ราย ๆ ละ 500.-บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
6,000.-บาท

6,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P P P P P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โดยจา่ยเป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 
และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

50,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน

3  โครงการส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการส่งเสริม
กจิกรรมผู้สูงอาย ุเช่น ค่าทีพ่กั ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าปูาย
โครงการและค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

400,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558

แนวทาง 9.2 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พกิาร และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการใหเ้กิดกองทนุ หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพฒันาใหม้ีความรู้ความช านาญในวชิาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทดัเทยีมกับบคุคลทั่วไป

พ.ศ. 2559

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

4 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการฝึกอบรม
เพิม่พนูความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้แกก่ลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น 
ค่าทีพ่กั ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าของทีร่ะลึก ค่าปูายโครงการและค่าใช้จา่ย
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

700,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

P P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน

5 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการส่งเสริม
พฒันาสตรี ประจ าปี 2559  เช่น ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล ค่าปูายโครงการ และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

100,000 P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แนวทาง 9.2 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พกิาร และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการใหเ้กิดกองทนุ หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพฒันาใหม้ีความรู้ความช านาญในวชิาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทดัเทยีมกับบคุคลทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรมเพิม่พนูความรู้
ในการประกอบอาชีพ ให้แกก่ลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

โครงการส่งเสริมพฒันาสตรี ส านัก
ปลัดเทศบาล

ภายนอกเขต
เทศบาลต าบล     

 ปรุใหญ่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการส่งเสริม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP  เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

70,000 P P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แนวทาง 9.2 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พกิาร และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการใหเ้กิดกองทนุ หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพฒันาใหม้ีความรู้ความช านาญในวชิาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีทดัเทยีมกับบคุคลทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

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 เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการปูองกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูายประชาสัมพนัธ์ ค่า
วัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

40,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2559

โครงการด าเนินการเกี่ยวกบัการ
ปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

แนวทาง 9.3 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทกุระดับ เพื่อปอูงกันและใหม้ีการปราบปรามและแก้ไขปญัหาการเสพ การผลิต และการจ าหน่ายยาเสพติด
ในทกุระดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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 ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร

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 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพยีง โดยเบกิจ่ายเปน็ค่าพาหนะ วสัดุ
อุปกรณ์ อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าปาูยโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเปน็ในโครงการ

50,000 P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน

2 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้าง
และพฒันาศักยภาพการเกษตรเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวทิยากร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่า
ปาูยโครงการ เพื่อแก้ไขปญัหาความยากจน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเปน็ในโครงการ

50,000 P P P P

ต้ังจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปาุไม้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการเสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพการเกษตรเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558

แนวทาง 10.2   สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธภิาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพยีงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย โดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

พ.ศ. 2559

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

60



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

 1.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
       1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพบิัติ
ต่างๆ รวมทั้งการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน ลดอบุัติเหตุทางบก/ทางน้ า

1 0.99 100,000 0.59 กองช่าง

       1.2  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธกิารกศุล
และองค์กรที่เกีย่วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกนัภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4 3.96 200,000 1.17
ส านักปลัด/งาน

ปูองกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

       1.3  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และ
สถานที่ส าคัญ เพื่อสร้างความอบอุน่ใจ และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ
ประชาชน

2 1.98 829,000 4.86 กองช่าง

       1.4  สนับสนุนการฝึกอบรมจดัต้ังและอบรมฟื้นฟตู ารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ปูองกนัภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจา้หน้าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้านในชุมชน หมู่บ้าน

1 0.99 250,000 1.47
ส านักปลัด/งาน

ปูองกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม 8 7.92 1,379,000 8.08
 2.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
        2.1 พฒันาขุดลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งน้ า สงวนและเกบ็กกัน้ าเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอปุโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม
และน้ าแล้ง

2 1.98 1,180,000 6.92 กองช่าง

รวม 2 1.98 1,180,000 6.92

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

5



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
      3.2 กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่  อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบั
การด ารงชีวติของประชาชน

24 23.76 5,328,200 31.23 กองช่าง

      3.3 ประสานในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภค
อย่างคุ้มค่า

1 0.99 500,000 2.93 กองช่าง

รวม 25 24.75 5,828,200 34.16
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
      4.1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ภาคเอกชน ในการพฒันาฟื้นฟแูละอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ า
ล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอดุมสมบูรณ์

4 3.96 180,000 1.05
ส านักปลัดเทศบาล/
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

      4.2  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจติส านึก เพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหา
มลพษิและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

1 0.99 200,000 1.17
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

      4.3  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจดัท าระบบก าจดัขยะรวม เพื่อจดัการขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกลูอย่างเป็นระบบ

1 0.99 80,000 0.47
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 6 5.94 460,000 2.70
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกฬีา

     5.1  พฒันาฟื้นฟแูละส่งเสริมกจิกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษสื์บสานต่อและเชื่อมโยงสู่กจิกรรมการ
ท่องเที่ยว

5 4.95 1,230,000 7.21 กองการศึกษา

     5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมลานกฬีาชุมชน และจดัการแข่งขันกฬีา
ประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจงัหวดั รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกฬีาสู่กฬีาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

4 3.96 400,000 2.34 กองการศึกษา

รวม 9 8.91 1,630,000 9.55
  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา
     6.1  พฒันาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน

1 0.99 50,000 0.29 กองการศึกษา

      6.2  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 15 14.85 2,250,090 13.19 กองการศึกษา

รวม 16 15.84 2,300,090 13.48
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

  7. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี
     7.1  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการ
กบัประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ

2 1.98 100,000 0.59
ส านักปลัดเทศบาล/

กองคลัง

     7.2  สนับสนุนบุคลากรในสังกดั ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวจิยั เพิ่มพนู
ความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธภิาพ การท างานให้เกดิประสิทธผิลในการบริการ
ประชาชน

2 1.98 415,000 2.43
ส านักปลัดเทศบาล/

กองคลัง

     7.3 บูรณาการการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพฒันาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด 
แกป่ระชาชน

1 0.99 20,000 0.12 ส านักปลัดเทศบาล

     7.4 ปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชน 2 1.98 60,000 0.35 ส านักปลัดเทศบาล

     7.5   เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นใน
ทุก ๆ ด้าน 12 11.88 1,040,000 6.09

ส านักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กอง

การศึกษา

รวม 19 18.81 1,635,000 9.58
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

  8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข
      8.1 สนับสนุนการจดัต้ังกองทุน และเพิ่มสวสัดิการเพื่อพฒันาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 3 2.97 355,000 2.08

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

      8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกนั
โรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวธิกีารทางการแพทย์

3 2.97 180,000 1.05
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 6 5.94 535,000 3.14
  9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม
      9.1 ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้น าการพฒันาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 1 0.99 650,000 3.81 ส านักปลัดเทศบาล

      9.2 ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้
พกิาร และด้อยโอกาส โดยการจดักจิกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกดิกองทุน
 หรือจดัหางบประมาณ เพื่อด าเนินการพฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติอย่างต่อเนื่อง
 รวมตลอดถึงการพฒันาให้มีความรู้ความช านาญในวชิาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง
 เล้ียงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกยีรติและศักด์ิศรีทัดเทียมกบับุคคลทั่วไป

6 5.94 1,326,000 7.77 ส านักปลัดเทศบาล
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

      9.3 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ เพื่อปูองกนัและให้มีการปราบปรามและแกไ้ขปัญหาการเสพ การผลิต และ
การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

1 0.99 40,000 0.23
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 8 7.92 2,016,000 11.81
  10.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร
     10.2 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธภิาพ
ของนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือ
กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2 1.98 100,000 0.59 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2 1.98 100,000 0.59

รวมทั้งสิ้น 101 100.00 17,063,290 100.00
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