บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
แนวทาง 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบตั ิต่างๆ รวมทั้งการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ลดอุบตั ิเหตุทางบก/ทางน้า
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการติดตั้งกระจกนูนส่องทาง

โค้ง หมู่ที่ 1-7

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กระจกนูนอะคริลิก ขนาด 24 นิ้ว จานวน 30 ชุด
ตามแบบเทศบาลกาหนด

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
100,000

หมู่ที่ 1-7 ตาบล
ปรุใหญ่

กองช่าง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
แนวทาง 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธกิ ารกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติภัย

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งดื่ม อุปกรณ์และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
50,000

ภายในเขตเทศบาล สานักปลัด/
ตาบลปรุใหญ่
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

50,000

ภายในเขตเทศบาล สานักปลัด/
ตาบลปรุใหญ่
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติภัย

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี
งบประมาณ 2559 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งดื่ม อุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
แนวทาง 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธกิ ารกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพ

กู้ภัย (One Tambon One
Search And Rescue Team:
OTOS)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้
ชีพกู้ภัย (One Tambon one Search And
Rescue Team:OTOS) โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นใน
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

50,000

ภายในเขตเทศบาล สานักปลัด/
ตาบลปรุใหญ่
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

P

50,000

ภายในเขตเทศบาล สานักปลัด/
ตาบลปรุใหญ่
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั
4 โครงการฝึกอบรมและทบทวน

เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน/ไฟปุาในชุมชน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึกอบรมปูองกัน
และระงับอัคคีภัย/ไฟปูาในชุมชนโดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเครือ่ งเขียน
แบบพิมพ์ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั

13

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
แนวทาง 1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สาคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 3 ติดตั้งกล้องแบบ Analog จานวน 9 ชุด และเดิน

บ้านหนองหอย

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

226,000

ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองหอย

กองช่าง

P

603,000

ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 4 บ้าน
วิโรจน์พฒ
ั นา

กองช่าง

P

สายไฟเบอร์ออฟติกใยแก้ว ความยาวไม่น้อยกว่า
760 เมตร พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

2 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 4 ติดตั้งกล้องแบบ Analog จานวน 12 ชุด และเดิน

บ้านวิโรจน์พฒ
ั นา

สายไฟเบอร์ออฟติกใยแก้ว ความยาวไม่น้อยกว่า
2,950 เมตร พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
ตามแบบเทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

14

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
แนวทาง 1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ในชุมชน หมู่บา้ นในชุมชน หมู่บา้ น
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร. และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
250,000

ภายในเขตเทศบาล สานักปลัด/
ตาบลปรุใหญ่
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
แนวทาง 2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

1 โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถัง
เก็บน้าใส ศาลากลางหมู่บ้าน (คุ้ม
โสฬส) หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

หอถึงสูงพร้อมถังเก็บน้าใส ขนาด 100 ลบ.ม. กว้าง
7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร พร้อม
ประสานระบบท่อ พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย
ตามแบบเทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน

1,150,000

ศาลากลางหมู่บ้าน
(คุ้มโสฬส) หมู่ที่ 7
บ้านแสนสุข

กองช่าง

2 โครงการขยายท่อเมนประปา ซอย
แสนสุข 3/23 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

ท่อพีวซี ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว ชั้น 8.5 ความ
ยาว 369.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน

30,000

ซอยแสนสุข 3/23
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

กองช่าง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P P P P

P
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ
คลองชลประทานจากแยกบ้านแปะ
ถึงบ้านลุงแดง หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
1,080.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
162.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2559

92,000

เลียบคลอง
ชลประทานจาก
แยกบ้านแปะถึง
บ้านลุงแดง หมู่ที่ 1
บ้านคนชุม

กองช่าง

P

378,000

บ้านเลียบ-พุดซา
กม.ที่ 0+800 หมู่ที่
1 บ้านคนชุม

กองช่าง

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสาย ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.5x1.5 เมตร ยาว 12.00
บ้านเลียบ-พุดซา กม.ที่ 0+800 หมู่ที่ เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.สล. กว้าง 3.00 เมตร
1 บ้านคนชุม
ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปูายโครงการ

พ.ศ. 2558

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

จานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

17

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

3 โครงการก่อสร้างท่าน้าโนนโพธิ์ หมู่ที่ ท่าน้า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตาม
1 บ้านคนชุม
แบบเทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

88,000

ท่าน้าโนนโพธิ์ หมู่ที่
1 บ้านคนชุม

กองช่าง

190,000

ซอยปราบจะบก
เชื่อมถนนสายคอก
หมูเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 1
บ้านคนชุม

กองช่าง

P

57,000

สายบ้านคุณประ
ทุมหมู่ที่ 1 บ้านคน
ชุม

กองช่าง

P

ปราบจะบกเชื่อมถนนสายคอกหมู หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1
345.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
บ้านคนชุม
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 345.00 เมตรทัง้
สองข้าง พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

พร้อมวางท่อระบายน้า สายบ้าน
คุณประทุมหมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

หรือพืน้ ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 100.80 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้าซิเมนต์ใยหินขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 250.00 มิลลิเมตร ยาว 42.00
เมตร พร้อมบ่อพักสาเร็จรูปจานวน 4 บ่อ ตามแบบ
เทศบาลกาหนด

18

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
จากซอยบ้านนางสาวอรนันท์ หมู่ที่ หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
2 บ้านตะคองเก่า
105.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35.00 เมตรทัง้
สองข้าง ตามแบบเทศบาลกาหนด

57,000

ต่อจากซอยบ้าน
นางสาวอรนันท์
หมู่ที่ 2 บ้านตะคอง
เก่า

กองช่าง

P

82,000

ทางเข้าบ้านนาย
ประสงค์ หมู่ที่ 2
บ้านตะคองเก่า

กองช่าง

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ทางเข้าบ้านนายประสงค์ หมู่ที่ 2
บ้านตะคองเก่า

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
154.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77.00 เมตรทัง้
สองข้าง พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

19

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
367,000

หน้าอู่ช่างหลึมและ
สามแยกบ้านผู้ใหญ่
โค้ย หมู่ที่ 2 บ้าน
ตะคองเก่า

กองช่าง

255,000

ซอย 9/3 หมู่ที่ 2
บ้านตะคองเก่า

กองช่าง

อู่ช่างหลึมและสามแยกบ้านผู้ใหญ่ หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
โค้ย หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
684.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 171.00 เมตรทัง้
สองข้าง พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลกาหนด

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า

ซอย 9/3 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

วางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร จานวนบ่อพัก 13 บ่อความยาวรวมบ่อพัก
120.00 เมตร คืนผิวจราจรกว้าง 0.60 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีง่ านคืนผิว
ทางไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร พร้อมปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย ตามแบบ ทต.กาหนด

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

20

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าจาก ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

บ้านยายเปรมถึงหอพักสว่างสิน
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
338,000

บ้านยายเปรมถึง
หอพักสว่างสิน หมู่
ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

กองช่าง

100,000

ซอยบ้านปูาวิน หมู่
ที่ 3 บ้านหนองหอย

กองช่าง

จานวนบ่อพัก 17 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 165.00
เมตร คืนผิวจราจรกว้าง 0.60 เมตร ยาว 165.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีง่ านคืนผิวทางไม่
น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย ตามแบบ ทต.กาหนด

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
11 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้า ปรับปรุงฝารางระบายน้า กว้าง 0.50 เมตร ยาว

ซอยบ้านปูาวิน หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองหอย

188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
กาหนด

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

12 โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.

ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด
ปากลิ้นราง ชั้น 3 จากร้านสูทบุญ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ
เติมถึงซอยรวมมิตร 4 หมู่ที่ 4
พัก 71.00 เมตร บ่อพักจานวน 8 บ่อ พร้อมคืนผิว
บ้านวิโรจน์พฒ
ั นา
จราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีง่ านคืนผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 71.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกาหนด

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
197,000

จากร้านสูทบุญเติม
ถึงซอยรวมมิตร 5
หมู่ที่ 4 บ้าน
วิโรจน์พฒ
ั นา

กองช่าง

326,000

ซอยวิโรจน์ 12 หมู่
ที่ 4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

กองช่าง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าซอย ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด

วิโรจน์ 12 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวนบ่อพักรวม 2
ฝั่งจานวน 16 บ่อ ความยาวรวมบ่อพักทัง้ สองฝั่ง
158.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.60
เมตร ยาวรวม 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ ทีค่ ืนผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 78.80
ตารางเมตร (ไม่รวมบ่อพัก) พร้อมปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาลกาหนดกาหนด

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

22

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าซอย ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด

วิโรจน์ 13 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

100,000

ซอยวิโรจน์ 13 หมู่
ที่ 4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

กองช่าง

P

50,000

ซอยวิโรจน์ 15 หมู่
ที่ 4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

กองช่าง

P

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวนบ่อพักรวม 2
ฝั่งจานวน 6 บ่อ ความยาวรวมบ่อพักทัง้ สองฝั่ง
52.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.60
เมตร ยาวรวม 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ ทีค่ ืนผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 25.20 ตาราง
เมตร (ไม่รวมบ่อพัก) ตามแบบเทศบาลกาหนด
ตัก้งาหนด
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าซอย ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด

วิโรจน์ 15 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวนบ่อพักรวม 3
บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก 21.00 เมตร พร้อมคืน
ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร ยาว 21.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีค่ ืนผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 16.80 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
กาหนดกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

23

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าซอย ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด

สันติสุข 1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

614,000

ซอยสันติสุข 1 หมู่
ที่ 5 บ้านพบสุข

กองช่าง

P P P

614,000

ซอยสันติสุข 2 หมู่
ที่ 5 บ้านพบสุข

กองช่าง

P P P

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวนบ่อพัก 29 บ่อ
ความยาวรวมบ่อพัก 287.00 เมตร พร้อมคืนผิว
จราจรกว้าง 0.80 เมตร ยาว 287.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีง่ านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า
229.60 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการจานวน 1
ปูาย ตามแบบเทศบาลกาหนดกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า

ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด
ซอยสันติสุข 2 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวนบ่อพัก 29 บ่อ
ความยาวรวมบ่อพัก 287.00 เมตร พร้อมคืนผิว
จราจรกว้าง 0.80 เมตร ยาว 287.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีง่ านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า
229.60 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการจานวน 1
ปูาย ตามแบบเทศบาลกาหนดกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

24

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ขนาดผิวจรายาว 207.00 เมตรทัง้ สองข้าง พร้อม

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
446,000

ซอยพบสุข 12/6-1
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

กองช่าง

22,000

เส้นหลังไชโยนคร 1
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

กองช่าง

พบสุข 12/6-1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข ปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตามแบบเทศบาล
กาหนดจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
828.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 207.00 เมตรทัง้
สองข้าง พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลกาหนด

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้น

ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา
หลังไชโยนคร 1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 199.50
ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.90
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

25

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร
ซอยศุภลักษณ์ หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
99.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 99.00 เมตรทัง้
สองข้าง ตามแบบเทศบาลกาหนด

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
54,000

ซอยศุภลักษณ์ หมู่
ที่ 6 บ้านเลียบ

กองช่าง

476,000

ทางลง บริษทั มิต
ซูปฐพีทอง หมู่ที่ 6
บ้านเลียบ

กองช่าง

85,000

บริเวณถนนหน้า
สนามกีฬา หมู่ที่ 6
บ้านเลียบ

กองช่าง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
21 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 12.00
ทางลง บริษัท มิตซูปฐพีทอง หมู่ที่ เมตร พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตามแบบ
6 บ้านเลียบ
เทศบาลกาหนด

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
22 โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร
บริเวณถนนหน้าสนามกีฬา หมู่ที่ 6 หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
บ้านเลียบ
160.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

26

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยวและพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร

3/19 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
190,000

ซอย 3/19 หมู่ที่ 7
บ้านแสนสุข

กองช่าง

150,000

ซอยลลิตา 1 หมู่ที่
7 บ้านแสนสุข

กองช่าง

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
360.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 103.00 เมตรทัง้
สองข้าง พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลกาหนด

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน
24 โครงการวางท่อระบายน้าซอยลลิ

ตา 1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

ท่อระบายน้าซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
250.00 มิลลิเมตร จานวนบ่อพัก 37 บ่อ ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก 366.00 เมตร พร้อมคืนผิวจราจร
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 366.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ทีง่ านคืนผิวทางไม่น้อยกว่า 183.00
ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตาม
แบบเทศบาลกาหนดกาหนด

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาและถนน

27

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเพือ่
ขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่างสาธารณะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟูาและถนน

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
500,000

ภายในเขต
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองช่าง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P P P P P P
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
1 โครงการพัฒนาทาความสะอาด

หมู่บ้าน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการพัฒนา
ทาความสะอาดหมู่บ้าน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร
ว่าง เครือ่ งดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ทาความสะอาด และ
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องและจาเป็นในโครงการ

30,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

P P P P P P P P P P

100,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

P P P P P P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน
2 โครงการหมู่บ้านดีเด่นตาบลปรุใหญ่ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการหมู่บ้าน

ดีเด่นตาบลปรุใหญ่ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
3 โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์

รักษ์พนื้ ทีส่ ีเขียว"

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการ "ท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พนื้ ทีส่ ีเขียว" เพือ่ ลดภาวะโลก
ร้อน เช่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่า
ต้นไม้ ดินปุย๋ ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

20,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

30,000

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลปรุใหญ่
และสิ่งแวดล้อม

P

สานัก
ปลัดเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้
4 โครงการสร้างจิตสานึกให้อนุรักษ์

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้าลาคลอง จิตสานึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้าลา
คลองและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นใน
ตัโครงการ
้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

P P P

การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
1 โครงการบริหารจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในตาบล

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในตาบล เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอปุ กรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

200,000

ภายนอกเขต
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

P P P P P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

31

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง 4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการ

จัดการขยะมูลฝอยและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและ
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
อันตรายและสารพิษในครัวเรือน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการอบรมให้
ความรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะมูลฝอยและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและรณรงค์การคัดแยก
ขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษในครัวเรือน เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
80,000

ภายนอกเขต
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แนวทาง 5.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีสงกรานต์

และรดน้าดาหัวผู้สูงอายุตาบลปรุ
ใหญ่

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
700,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

100,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

และรดน้าดาหัวผู้สูงอายุตาบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่าย
เป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม ค่าปูาย
โครงการ ค่าของรางวัล และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับ
โครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

P P

โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แนวทาง 5.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการประเพณีลอยกระทง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการประเพณี
ลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ 2559 เช่น ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าของรางวัล
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
จาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
300,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

50,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

80,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
4 โครงการยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกาย เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการยิ้มง่าย ไหว้

งามตามกาล

P P

สวย แต่งกายงามตามกาล โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าของ
รางวัล ค่าปูายโครงการ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับ
โครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าปูายโครงการ ค่าของรางวัล และ
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

P P
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แนวทาง 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตาบล
ต้านยาเสพติด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ตาบลต้านยาเสพติด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์กฬี า เครือ่ งดื่ม ค่าอุปกรณ์การจัดสนาม ค่า
คณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ากระแสไฟฟูา ค่าเครือ่ ง
เสียง และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
200,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

80,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P P P P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บา้ น
ต้านยาเสพติด

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
หมู่บ้านต้านยาเสพติด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์กฬี า เครือ่ งดื่ม ค่าอุปกรณ์การจัดสนาม ค่า
คณะกรรมการตัดสินกีฬา และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
โครงการ

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ

35

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แนวทาง 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ นจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ
โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการส่งเสริม
เยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยเบิกจ่าย เป็น
ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอปุ กรณ์กฬี า ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่า
เครือ่ งดื่ม และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
50,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

70,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P P P P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ
4 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพที่ดี

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการส่งเสริมกีฬา
เพือ่ สุขภาพทีด่ ี โดยเบิกจ่าย ค่าวัสดุอปุ กรณ์กฬี า
และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ

36

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทาง 6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทกั ษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
พ.ศ. 2558
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการพัฒนา

เด็กและเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบด้าน
การศึกษา

50,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

P P

ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบด้าน
การศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

37

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทาง 6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ/กิจกรรม

1 เปิดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเปิดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหมู่ที่ 2 บ้าน
ตะคองเก่า

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P

153,000

หมู่ที่ 2 บ้านตะคอง กองการศึกษา
เก่า

672,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P

10,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนการดาเนินการ
บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหาร
จัดหา หรือจ้างเหมาดาเนินการจัดหาอาหารสาหรับ
กลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนตาบลปรุใหญ่
จานวน 120 คน คนละ 20 บาทต่อวัน เป็นเวลา
280 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ

บริหารสถานศึกษา - โครงการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ฯลฯ ให้กบั ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาลปรุใหญ่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

38

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทาง 6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
150,000

ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ให้กบั เด็กในเขตเทศบาล โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
ในการจัดงาน ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าจัดเตรียมสถานที่
การจัดกิจกรรมนันทนาการ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
5 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ่

เรียนรูใ้ นและนอกห้องเรียน

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเพือ่ เพิม่ พูน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กบั เด็กปฐมวัยใน
และนอกห้องเรียน ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร
ค่าอาหารว่าง เครือ่ งดื่ม วัสดุอปุ กรณ์อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
กับโครงการ

100,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา

15,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
6 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปรุใหญ่
โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบ การประชุม ค่า
วัสดุสานักงาน ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

39

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทาง 6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการจัดนิทรรศการผลงาน

นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการจัด
นิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าชุด ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จา่ ย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
100,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา

5,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
8 โครงการสร้างจิตสานึกเพือ่ ระลึก

บุญคุณครู

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการสร้าง
จิตสานึกเพือ่ ระลึกบุญคุณครู โดยเบิกจ่ายเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม ค่าปูาย
โครงการฯ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
9 อาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียน เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็ก

โรงเรียนบ้านคนชุม

นักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จานวน 90 คน อัตราคนละ
7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน

172,458

เทศบาลตาบล ปรุ กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P
ใหญ่

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

40

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทาง 6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ/กิจกรรม

10 อาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตาบลปรุใหญ่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปรุใหญ่
จานวน 120 คน อัตราคนละ 7.37 วัน เป็นเวลา
280 วัน

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

247,632

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P

100,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา

P

100,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
11 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก

เล็ก หมู่ที่ 7

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยดาเนินการ
ปรับปรุงด้วยการทาสีอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โดยรอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง
และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

12 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม โดย
จัดทาตาข่ายล้อมรอบบริเวณสนามเด็กเล่น เพือ่
ปูองกันบุคคลภายนอาเข้าไปทาลายเครือ่ งเล่นทาให้
เกิดความเสียหาย โดยมีประตูเปิด-ปิด ได้ และปูพนื้
ยางสนามเด็กเล่น และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

41

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทาง 6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ/กิจกรรม

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน สาหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาลถึง ป.6
อาหารมื้อละ 20 บาทต่อคน จานวน 90 คน เป็น
เวลา 200 วัน

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

360,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา P P P P P P P P P P P P

50,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา

P P P P P P P P P

15,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองการศึกษา

P P P P P P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อก
สถานที่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกสถานที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

42

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.1 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาและค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ค่า
เช่าพืน้ ที่ เพือ่ ให้บริการ Internet แก่ประชาชน
และรองรับการดาเนินการต่าง ๆ เช่น การบันทึก
ข้อมูลพืน้ ฐานของ อปท. ข้อมูลโครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน ข้อมูลเพือ่ การวางแผนและ
ประเมินผล การจัดทาระบบเครือข่ายภายใน (Local
Area Network) ฯลฯ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
50,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองคลัง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
2 โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่ าษี เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการปรับปรุงระบบแผน

และทะเบียนทรัพย์สิน

ทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

43

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นา
ท้องที่ ผู้นาชุมชน และประชาชน
ผู้สนใจ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการ
อบรมเพิม่ พูนประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นา
ท้องที่ ผู้นาชุมชน และประชาชนผู้สนใจ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
จาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
400,000

นอกเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

15,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองคลัง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 102,100.-บาท เงินอุดหนุน
299,790.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป
2 โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/สัมมนาเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการจัดอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

44

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.3 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาเอกสาร
เทศบัญญัติ แผนดาเนินงาน และ ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ
การประชุมติดตามและประเมินผล แผนดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี และค่ารับรองคณะกรรมการ
ตาบลปรุใหญ่
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นใน
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
20,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่ แห่ง
ใหม่

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 19,580.-บาท เงินอุดหนุนทั่วไป
420.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการประชาคมตาบล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมประชาคม
ตาบล เพือ่ จัดลาดับความสาคัญของโครงการทีไ่ ด้
จากการจัดทาแผนชุมชนตาบลปรุใหญ่ เพือ่ นา
ข้อมูลมปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
ให้หมดไป โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งดื่ม าจัดทาเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพือ่ ให้สามารถ
พัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไข
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
10,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่ แห่ง
ใหม่

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

2 โครงการจัดทาแผนชุมชนตาบลปรุ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนชุมชนตาบล

ใหญ่

ปรุใหญ่ เพือ่ นาข้อมูลมาจัดทาเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพือ่ ให้สามารถ
พัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไข
ปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาลให้หมด
ไป โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าวัสดุ
และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
50,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
แห่งใหม่

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน
โครงการ/กิจกรรม

1 เปิดอาคารสานักงานเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่แห่งใหม่

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปิดอาคารสานักงานเทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่แห่งใหม่ เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นในโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ฯ วันที่ 5 ธันวาคม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12
สิงหาคม โดยเบิกจ่ายเป็นค่าธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็นที่ใช้ในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
180,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่แห่งใหม่

สานัก
ปลัดเทศบาล

300,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

P P

P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน
โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาสื่อในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทหน้าที่
ขององค์กรให้หน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบ
โดยการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทาตู้รับ
เรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียนประจาหมู่บ้าน การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทาแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์
เอกสารสรุปผลการดาเนินงานของเทศบาล ค่า
จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของ
เทศบาล ค่าจัดทาปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่าง ๆ เป็นต้น

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

200,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

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

150,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
4 โครงการเลือกตั้ง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตาบลปรุใหญ่ และสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ตามทีค่ ณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตาแหน่งทีว่ ่าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

49

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน
โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการวันเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการวัน
เทศบาล ประจาปี 2559 เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครือ่ งดื่ม ค่าปูายโครงการและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
20,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

40,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

38,000

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
7 โครงการรูร้ ักสามัคคีตาบลปรุใหญ่ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการจัดโครงการรูร้ ัก

สามัคคีตาบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าปูายโครงการ และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นทีใ่ ช้
ในโครงการ

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
8 เครือ่ งพิมพ์ Multifuntion ชนิด

เลเซอร์/ชนิด LED สี

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ Multifuntion
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ
19,000.-บาท จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

50

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

9 โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการจัดเก็บรายได้นอก

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

15,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองคลัง

30,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองคลัง

10,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา

37,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา P

สถานที่

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง
10 โครงการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนใน เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการให้ความรูแ้ ก่

การชาระภาษี

ประชาชนในการชาระภาษี

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง
11 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน จานวน 1
ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
12 เครือ่ งปรับอากาศขนาด 30,000

บีทียู

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศขนาด
30,000 บีทียู จานวน 1 เครือ่ ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

51

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทาง 7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน
โครงการ/กิจกรรม

13 อุดหนุนกาชาดจังหวัด

นครราชสีมาตามโครงการจัดหา
รายได้เพือ่ จัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการอุดหนุนอาเภอเมือง
นครราชสีมาตามโครงการจัดหารายได้เพือ่ จัด
กิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัด
นครราชสีมา

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
20,000

กาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทาง 8.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บา้ น (อสม.)
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.

ระดับตาบล/หมู่บ้าน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ระดับตาบล/หมู่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอปุ กรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
50,000

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลปรุใหญ่
และสิ่งแวดล้อม

105,000

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลปรุใหญ่
และสิ่งแวดล้อม

200,000

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลปรุใหญ่
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
2 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ทต.ปรุใหญ่
3 เงินสมทบกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
พืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลปรุใหญ่
(กองทุนตาบล 50%)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนการพัฒนางาน
ข นโดยจั
ค่าดาเนินงานของ อสม.ใน
ตัสาธารณสุ
้งจ่ายจากเงิ
อุดหนุดนสรรเป็
ทั่วไปนปรากฏในแผนงาน

P

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จานวน 50% ของเงินอุดหนุนกองทุน
ภาพแห่
งชาติ
ตัหลั้งจ่กาประกั
ยจากเงินสุนขรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบ

P

กลาง
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทาง 8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บา้ นและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธกี ารทางการแพทย์
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการปูองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน เข็มขีดยา ฯ ล
ฯ และรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
50,000

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลปรุใหญ่
และสิ่งแวดล้อม

80,000

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลปรุใหญ่
และสิ่งแวดล้อม

50,000

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลปรุใหญ่
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
2 โครงการควบคุมและปูองกันโรค

ไข้เลือดออก

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการควบคุม
และปูองกันโรคไข้เลือดออก เช่น แผ่นพับ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท ฯ ล ฯ และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ

P P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
3 โครงการปูองกันและกาจัดโรค

ระบาดในสัตว์

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการปูองกัน
และกาจัดโรคระบาดในสัตว์ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอปุ กรณ์และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แนวทาง 9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้ น และชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการฝึกอบรม

เพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอานวยการชุมชน
และสมาชิกชุมชน

และศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั
คณะกรรมการชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เช่น ค่าทีพ่ กั ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าพาหนะ ค่าของทีร่ ะลึก ค่าปูายโครงการและ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
650,000

ภายนอกเขต
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แนวทาง 9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติ ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พกิ าร และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติ อย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทดั เทียมกับบุคคลทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

1 เบีย้ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ จานวน 1
ราย ๆ ละ 500.-บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
ตั6,000.-บาท
้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

6,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

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

50,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

P P P P

400,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

P P P

งานงบกลาง
2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

อาชีพ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการส่งเสริม

กิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าทีพ่ กั ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าปูาย
โครงการและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นใน
ตัโครงการ
้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แนวทาง 9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติ ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พกิ าร และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติ อย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทดั เทียมกับบุคคลทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

4 โครงการฝึกอบรมเพิม่ พูนความรู้

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการฝึกอบรม
ในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่ม เพิม่ พูนความรูใ้ นการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ
อาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น
และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
ค่าทีพ่ กั ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าของทีร่ ะลึก ค่าปูายโครงการและค่าใช้จา่ ย
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
700,000

ภายนอกเขต
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

100,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี ประจาปี 2559 เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม ค่าของรางวัล ค่าปูายโครงการ และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน

57

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แนวทาง 9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติ ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พกิ าร และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ
เพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติ อย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทดั เทียมกับบุคคลทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการส่งเสริม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม OTOP เช่น ค่าเงิน
รางวัล ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
70,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แนวทาง 9.3 ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจาหน่ายยาเสพติด
ในทุกระดับ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการดาเนินการเกี่ยวกับการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการปูองกัน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าอาหาร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็นใน
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
40,000

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลปรุใหญ่
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

59

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
แนวทาง 10.2 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจ

พอเพียง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเบิกจ่ายเป็นค่าพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน
2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการเกษตรเทศบาลตาบล และพัฒนาศักยภาพการเกษตรเทศบาลตาบลปรุใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ปรุใหญ่
ปูายโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็นในโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
50,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ภายในเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

P P P P

P P P P

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้

60

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต่างๆ รวมทั้งการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้า
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธกิ ารกุศล
และองค์กรที่เกีย่ วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และ
สถานที่สาคัญ เพื่อสร้างความอบอุน่ ใจ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
1.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมู่บ้านในชุมชน หมู่บ้าน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
และน้าแล้ง
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

1

0.99

100,000

0.59

กองช่าง

4

3.96

200,000

1.17

สานักปลัด/งาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

2

1.98

829,000

4.86

กองช่าง
สานักปลัด/งาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1

0.99

250,000

1.47

8

7.92

1,379,000

8.08

2

1.98

1,180,000

6.92

2

1.98

1,180,000

6.92

กองช่าง

5

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
การดารงชีวติ ของประชาชน
3.3 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภค
อย่างคุ้มค่า
รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้า
ลาคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู อย่างเป็นระบบ
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

24

23.76

5,328,200

31.23

กองช่าง

1

0.99

500,000

2.93

กองช่าง

25

24.75

5,828,200

34.16

4

3.96

180,000

1.05

สานักปลัดเทศบาล/
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

1

0.99

200,000

1.17

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

1

0.99

80,000

0.47

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

6

5.94

460,000

2.70

6

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

5

4.95

1,230,000

7.21

กองการศึกษา

4

3.96

400,000

2.34

กองการศึกษา

9

8.91

1,630,000

9.55

1

0.99

50,000

0.29

กองการศึกษา

15
16

14.85
15.84

2,250,090
2,300,090

13.19
13.48

กองการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กจิ กรรมการ
ท่องเที่ยว
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาสู่กฬี าอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ
รวม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน
6.2 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการ
กับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
7.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจยั เพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน
7.3 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน
7.4 ปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชน
7.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นใน
ทุก ๆ ด้าน
รวม

2

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

1.98

จานวน
งบประมาณ

100,000

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

0.59

สานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง

2

1.98

415,000

2.43

สานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง

1

0.99

20,000

0.12

สานักปลัดเทศบาล

2

1.98

60,000

0.35

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล/
กองคลัง/กอง
การศึกษา

12

11.88

1,040,000

6.09

19

18.81

1,635,000

9.58
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
8.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกัน
โรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธกี ารทางการแพทย์
รวม
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
9.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติ ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้
พิการ และด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุน
หรือจัดหางบประมาณ เพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติ อย่างต่อเนื่อง
รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

3

2.97

355,000

2.08

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

3

2.97

180,000

1.05

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

6

5.94

535,000

3.14

1

0.99

650,000

3.81

สานักปลัดเทศบาล

6

5.94

1,326,000

7.77

สานักปลัดเทศบาล
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
9.3 ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ เพื่อปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และ
การจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
รวม
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10.2 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

1

0.99

40,000

0.23

8

7.92

2,016,000

11.81

2

1.98

100,000

0.59

2

1.98

100,000

0.59

101

100.00

17,063,290

100.00

หน่วยดาเนินการ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัดเทศบาล
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