ผนกำรดำนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
พิไมติม ฉบับทีไ 2

ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
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สวนทีไ 1
1.1 บทนำ

ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบหนึไง ซึไงเดຌจัดท้าผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ิพ.ศ. 2558 – 2562) ละผนพัฒนาสามป ิพ.ศ. 2559 – 2561) ละผนพัฒนาสามป ิพ.ศ.
2559 – 2561ี รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 5 ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌ วยการจัดท้าผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 พืไอป็นนวทาง฿นการจัดท้างบประมาณรายจายประจ้าปละ
งบประมาณรายจายพิไมติม พืไอพัฒนาทຌองถิไน฿หຌจริญกຌาวหนຌาสามารถกຌเขปัญหาบรรทาความดือ ดรຌอน
ของประชาชนเดຌ ต รงตามความตຌ อ งการ ละกิ ด ประยชน์ สู ง สุ ด ก ทຌ องถิไ น เดຌ อ ย า งป็ น ระบบละมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพืนทีไ฿นขตทศบาลต้าบลปรุ฿หญ
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรมีหนຌาทีไหลัก฿นการบริหารจัดการพัฒนาบริก ารสาธารณะดຌาน
ครงสรຌางพืนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม ศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ละศิลปวัฒนธรรม สรຌาง
ความขຌมขใง ยกระดับขีดความสามารถ฿นการพัฒนาทศบาล ดยมุงนຌน ฿หຌภ าคประชาชน ภาครัฐ ละ
ภาคอกชน ขຌามามีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รวมตัดสิน฿จพัฒนา กຌเขปัญหาความดือดรຌอน พืไอ฿หຌครอบคลุม
ทุกพืนทีไเดຌตรงความตຌองการของประชาชน
ตามทีไ ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนการด้านินงาน ประจ้าปงบประมาณ
พ.ศ. โ55้ มืไอวันทีไ 9 ธันวาคม 2558 ละผนการด้านินงาน ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ พิไมติม
ฉบับทีไ แ มืไอวันทีไ แแ พฤษภาคม โ55้ นืไองจากสวนราชการตาง โ เดຌขออนุมัติอนงบประมาณพิไมติม
พืไออนตังจายป็น รายการ฿หมละจ ายขาดงิน สะสม มืไอคราวประชุมสภาทศบาลต้าบลปรุ ฿หญ สมัย
วิสามัญ สมัยทีไ โ ครังทีไ แ ประจ้าป พ.ศ. โ55้ มืไอวันทีไ แ้ พฤษภาคม โ55้ ดังนัน ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ
จึงเดຌด้านินการจัดท้าผนการด้านินงาน ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พิไมติม ฉบับทีไ 2 ขึน ซึไง
ประกอบดຌวยผนงาน/ครงการพัฒนาตาง โ ทีไจะด้านินการจริง ฿นพืนทีไต้าบลปรุ฿หญ฿หຌป็นรูปธรรมชัดจน
ละสอดคลຌองกับผนพัฒนาละนยบาย฿นระดับตาง โ ของทศบาล พืไอ พัฒนาทຌองถิไนละประชาชนมี
คุณภาพชีวิตความป็นอยูทีไดีขึน

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำผนกำรดำนินงำน

ตามระบี ยบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท้าผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนทຌองถิไน
พ.ศ. 254่ ก้าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จัดท้าผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผนพัฒนาสามปละผน
ด้านินการ ส้าหรับผนด้านินการนันมีจุดมุงหมายพืไอสดงถึงรายละอียดผนงาน/ครงการพัฒนาละ
กิจกรรมทีได้านินการจริงทังหมด฿นพืนทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประจ้าปงบประมาณนัน ท้า฿หຌนวทาง
฿นการด้านินงาน฿นปงบประมาณนันมีความชัดจน฿นการปฏิบัติงานมากขึน มีการประสานละบูรณาการการ
ท้างานกับหนวยงานละจ้านกรายละอียดตาง โ ของผนงาน /ครงการ฿นผนด้านินการ ละจะท้า฿หຌการ
ติดตามละประมินผลมืไอสินปงบประมาณมีความสะดวกมากขึนอีกดຌวย
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1.3 ขัๅนตอนกำรจัดทำผนกำรดำนินงำน

ระบี ยบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท้าผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส วนทຌองถิไน พ.ศ.
254่ หมวด 5 ขຌอ โ6 เดຌก้าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท้าผนด้านินการ มีขันตอน ดังนี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน รวบรวมผนงาน/ครงการพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส ว นทຌ องถิไ น หน ว ยราชการส ว นกลาง ส ว นภูมิ ภ าค รั ฐ วิส าหกิจ ละหน ว ยงานอืไน โ
ทีได้านินการ฿นพืนทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ลຌวจัดท้ารางผนการด้านินการสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทຌองถิไน
2. คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนด้านินการ ลຌวสนอผูຌบริหารทຌองถิไน
ประกาศ฿ชຌผนการด้านินงาน ทังนี ฿หຌปิดประกาศผนการด้านินงานภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไประกาศ
พืไอ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันละตຌองปิดประกาศเวຌอยางนຌอยสามสิบวัน

จากขันตอนการจัดท้าผนการด้านินงานขຌางตຌนสามารถขียนป็นผนภูมิเดຌดงั นี

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน

รวบรวมครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท้าผนพัฒนาทຌองถินไ

จัดท้ารางผนการด้านินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน

สนอรางผนการด้านินงาน

องค์กรปกครองสวนทຌองถินไ
หนวยงานอืไน

คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน

พิจารณาราง ฯ ละสนอตอผูຌบริหารทຌองถิไน

ผูຌบริหารทຌองถิไน

ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความหในชอบ

ประกาศ฿ชຌ

ขัๅนตอนทีไ แ กำรกใบรวบรวมขຌอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน กใบรวบรวมขຌอมูลครงการ / กิจกรรมทีไจะมีการ
ด้านินการจริ ง฿นพืนทีไทศบาลต้าบล ซึไงจะมีทังครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส วนทຌองถิไนห ง
นันอง ละครงการ / กิจกรรมทีไหนวยงานอืไนจะขຌามาด้านินการ฿นพืนทีไ ดยขຌอมูล ดังกลาวอาจตรวจสอบ
เดຌจากหนวยงาน฿นพืนทีไ ละตรวจสอบจากผนการด้านินงานพัฒนาจังหวัด / อ้าภอ หรือกิไงอ้าภอบบ
บูรณาการ
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ขัๅนตอนทีไ โ กำรจัดทำรำงผนกำรดำนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน จัดท้ารางผนการด้านินงาน ดยพิจารณาจัด
หมวดหมู฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาทຌองถิไนก้าหนดเวຌ฿นผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยมีคຌาครงผนการด้านินงาน โ สวน
สวนทีไ แ บทนำ
1.1 บทน้า
1.2 วัตถุประสงค์ของผนการด้านินงาน
1.3 ขันตอนการจัดท้าผนการด้านินงาน
1.4 ประยชน์ของผนการด้านินงาน
สวนทีไ โ บัญชีครงกำร / กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจ้านวนครงการละงบประมาณ
2.2 บัญชีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ขัๅนตอนทีไ ใ กำรประกำศ฿ชຌผนกำรดำนินงำน
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน น้ารางผนการด้านินงานสนอผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอประกาศ฿ชຌ
ผนการด้ านิ น งาน ฿หຌ องค์ กรปกครองส ว นทຌ อ งถิไน จั ดท้า ประกาศขององค์ก รปกครองส ว นทຌองถิไน รืไ อ ง
ผนการด้า นิ น งาน ิองค์ การบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด / มืองพัท ยา / ทศบาล / องค์การบริ ห ารส ว นต้ าบล
...............ี ประจ้าปงบประมาณ พืไอปิดประกาศดยปิดผย฿หຌสาธารณชนเดຌทราบละสามารถตรวจสอบเดຌ
ระยะวลำ฿นกำรจัดทำผนกำรดำนินงำน
ผนการด้านินงานตຌองจัดท้า฿หຌลຌวสรใจภาย฿นดือนธันวาคมของปงบประมาณนัน หากคาด
วาจะด้านินการเมลຌวสรใจภาย฿นก้าหนด ฿หຌสนอขอขยายวลาการจัดท้าผนการด้านินงานตอผูຌบริหาร
ทຌองถิไน
ภายหลั ง จากองค์ ก รปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น เดຌ จั ด ท้ า ผนการด้ า นิ น งานลຌ ว หากองค์ ก ร
ปกครองสวนทຌองถิไนมีการจัดตังงบประมาณพิไมติมหรือเดຌรับ จຌงผนงาน / ครงการพิไมติมจากหนว ย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอืไน โ ทีได้านินการ฿นพืนทีไองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นปงบประมาณนัน ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด้านิ นการจัดท้าผนการด้านินงาน฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿น ใเ วัน นับตมีการจัดตังงบประมาณพิไมติมหรือเดຌรับจຌงผนงาน / ครงการพิไมติมจากหนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืไน โ ิดย฿หຌจัดท้าป็นผนการด้านินงานพิไมติม
ฉบับทีไ แุโุใุไุ....ี
นวทำง฿นกำรจัดทำผนกำรดำนินงำน
ผนการด้านินงานป็นครืไองมือส้าคัญ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอควบคุม
การด้ า นิ น งาน฿หຌ  ป็ น เปอย า งหมาะสมละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั งยั ง ป็ น ครืไ อ งมื อ ฿นการติ ด ตามการ
ด้านินงาน ละการประมินผล ดังนันผนการด้านินงานจึงมีนวทางการจัดท้าดังนี
แ. ป็นผนทีไยกออกมาจากผนพัฒนา ละมีลักษณะป็นผนด้านินการ (Action Plan)
โ. จัดท้าหลังจากทีไเดຌมีการจัดท้างบประมาณรายจายประจ้าปลຌว
ใ. สดงถึงป้าหมาย รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะวลาทีไชัดจน ละสดงถึง
การด้านินงานจริง
ไ. ป็นการรวบรวมขຌอมูลจากทุกหนวยงานทีไขຌามาด้านินการ฿นพืนทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
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1.4 ประยชน์ของผนกำรดำนินงำน

1. ป็ น ครืไ องมื ออย างหนึไ งทีไชว ย฿หຌ  ทศบาลต้า บล สามารถด้า นิ นการพัฒ นาเดຌ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ละป้าหมาย฿นการพัฒนาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถน้าผนงาน/ครงการเปปฏิบัติเดຌจริง ป็นรูปธรรมชัดจน ละสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนา฿นระดับตาง โ ของทศบาล
3. กิดความประหยัดดຌานบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ละงบประมาณ พราะเดຌวางนวทาง
ปฏิบัติเวຌลຌว
4. สามารถจัดล้าดับความส้าคัญของผนงาน/ครงการ ฿นการตอบสนองความตຌองการของ
ทຌองถิไนละประชาชนเดຌตรงตามความตຌองการละครอบคลุมทุกพืนทีไ
5. สรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางทศบาลกับประชาชน฿นการมีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รวม
ตัดสิน฿จ ปรับปรุง ละกຌเขพัฒนาทຌองถิไน฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาขึนเป
6. บงงานความรับผิดชอบชัดจน กิดความคลองตัว ลดความซ้าซຌอน฿นหนวยงาน
7. กิดการประสานบูรณาการท้างานรวมกันระหวางหนวยงาน
8. ป็นครืไองมือ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌการด้านินงานป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ

บบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พิมไ ติม ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

10

43.48

6,989,500

92.45

กองชาง

10

43.48

6,989,500

92.45

13

56.52

571,000

7.55

รวม

13

56.52

571,000

7.55

รวมทังๅ สิๅน

23

100

7,560,500

100

ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้า สงวนละกใบกักน้าพือไ
การกษตร พือไ การอุปภคละบริภค รวมทังวางครงการพือไ กຌเขปัญหาน้าทวม
ละน้าลຌง
รวม
7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีดไ ี
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿น
ทุก โ ดຌาน

ส้านักปลัดทศบาล/
กองชาง

5

บบ ผด. 02

พ.ศ. 2559

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

บัญชีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไ ป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้า สงวนละกใบกักน้าพือไ การกษตร พือไ การอุปภคละบริภค รวมทังวางครงการพือไ กຌเขปัญหาน้า
พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
ทีไ
ครงกำร
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
1 ครงการปลีไยนทอมน
ทอพีวีซี Ø 3.00 นิว ชัน
250,000 หมูทีไ 1 บຌานคนชุม
กองชาง
ประปากลางหมูบຌานคนชุม 13.5 ยาวรวม 468.00 มตร
หมูทีไ 1 บຌานคนชุม
ทอพีวีซี Ø 2.00 นิว ชัน
13.5 ยาวรวม 392.00 มตร
พรຌอมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.
กวຌาง 0.15 มตร หนา 0.15
มตร ยาวรวม 559 มตร
พรຌอมป้ายครงการ จ้านวน
1 ป้าย (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

/ /

6

ครงกำร

3 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 4 70 มตร จ้านวน 1 บอ
บຌานวิรจน์พฒ
ั นา ซอย 4
พรຌอมครือไ งสูบน้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1
ครือไ ง (ตามบบทศบาล
ก้าหนด) พรຌอมป้ายครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

243,000 หมูทีไ 4 บຌาน
วิรจน์พฒ
ั นา
ซอย 4

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
2 ครงการปลีไยนทอมน
ทอพีวีซี Ø 2.00 นิว ชัน 8.5
41,000 ซอย 19 ละซอย
ประปาซอย 19 ละซอย 20 ละชันความหนา 13.5
20 หมูทีไ 4 บຌาน
หมูทีไ 4 บຌานวิรจน์พฒ
ั นา ส้าหรับชวงลอดพืนทาง
วิรจน์พฒ
ั นา
ความยาวรวม 271.00 มตร
พรຌอมงานคืนผิวจราจร ค.
ส.ล. กวຌาง 0.15 มตร หนา
0.15 มตร ยาวรวม 130
มตร (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

ทีไ

/ /

/ /

7

ครงกำร

5 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 7
บຌานสนสุข บริวณ
ส้านักงานทศบาลต้าบลปรุ
฿หญ (หง฿หม)

จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
60 มตร จ้านวน 1 บอ
พรຌอมครือไ งสูบน้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1
ครือไ ง ถังกรองสนิมหลใก
ละถัง฿สคลอรีน (ตามบบ
ทศบาลก้าหนด) พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย

360,000 หมูทีไ 7 บຌานสนสุข

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
4 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา 191,000 หมูทีไ 5 บຌานพบสุข
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 5 60 มตร จ้านวน 1 บอ
บริวณวัดคลองสง
บຌานพบสุข บริวณวัดคลอง พรຌอมครือไ งสูบน้า฿ตຌดิน
น้า
สงน้า
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1
ครือไ ง (ตามบบทศบาล
ก้าหนด) พรຌอมป้ายครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

ทีไ

/ /

/ /

8

ครงกำร

6 ครงการขุดลอกล้าตามือง
หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
ขุดลอกล้าตามือง กวຌาง 6
190,000 หมูทีไ 2 บຌานตะ
มตร ยาวรวม 500 มตร ลึก
คองกา
1.00 มตร หรือ ปริมาตร
ดินขุดเมนຌอยกวา 3,000
ลูกบาศก์มตร พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

7 ครงการขุดลอกล้าหมืองกะ ความยาวขุดลอกรวม 225
ชี หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา มตร ดยขุดลอก฿หຌเดຌ
รูปบบปากหมืองกวຌาง
3.00 มตร ทຌองหมืองกวຌาง
1.00 มตร ปริมาตรดินขุด
เมนຌอยกวา 225 ลูกบาศก์
มตร (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)
8 ครงการกอสรຌางฝายน้าลຌน
หลังบຌานลุงนาค หมูทีไ 2
บຌานตะคองกา

ฝายน้าลຌน สันฝายสูง 1 มตร
ผนังขຌางสูง 2.50 มตร กวຌาง
8 มตร (ตามบบมาตรฐาน
กอสรຌางฝายน้าลຌน มข.2527)
พรຌอมป้ายครงการ จ้านวน
1 ป้าย

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

ทีไ

/ /

24,300 หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง

/ /

404,000 หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง

/ /

9

ครงกำร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
9 ครงการขุดลอกล้าตะคอง ขุดลอกล้าตะคองกา กวຌาง 6 380,000 หมูทีไ 2 บຌานตะ
กา หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา มตร ยาวรวม 1,000 มตร
คองกา
ลึก 1.00 มตร หรือปริมาตร
ดินขุดเมนຌอยกวา 6,000
ลูกบาศก์มตร พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

ทีไ

/ /

10

บบ ผด. 02

พ.ศ. 2559

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

บัญชีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไ ป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้า สงวนละกใบกักน้าพือไ การกษตร พือไ การอุปภคละบริภค รวมทังวางครงการพือไ กຌเขปัญหาน้า
พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
ทีไ
ครงกำร
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
1 ครงการปลีไยนทอมน
ทอพีวีซี Ø 3.00 นิว ชัน
250,000 หมูทีไ 1 บຌานคนชุม
กองชาง
ประปากลางหมูบຌานคนชุม 13.5 ยาวรวม 468.00 มตร
หมูทีไ 1 บຌานคนชุม
ทอพีวีซี Ø 2.00 นิว ชัน
13.5 ยาวรวม 392.00 มตร
พรຌอมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.
กวຌาง 0.15 มตร หนา 0.15
มตร ยาวรวม 559 มตร
พรຌอมป้ายครงการ จ้านวน
1 ป้าย (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

/ /

6

ครงกำร

3 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 4 70 มตร จ้านวน 1 บอ
บຌานวิรจน์พฒ
ั นา ซอย 4
พรຌอมครือไ งสูบน้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1
ครือไ ง (ตามบบทศบาล
ก้าหนด) พรຌอมป้ายครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

243,000 หมูทีไ 4 บຌาน
วิรจน์พฒ
ั นา
ซอย 4

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
2 ครงการปลีไยนทอมน
ทอพีวีซี Ø 2.00 นิว ชัน 8.5
41,000 ซอย 19 ละซอย
ประปาซอย 19 ละซอย 20 ละชันความหนา 13.5
20 หมูทีไ 4 บຌาน
หมูทีไ 4 บຌานวิรจน์พฒ
ั นา ส้าหรับชวงลอดพืนทาง
วิรจน์พฒ
ั นา
ความยาวรวม 271.00 มตร
พรຌอมงานคืนผิวจราจร ค.
ส.ล. กวຌาง 0.15 มตร หนา
0.15 มตร ยาวรวม 130
มตร (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)

ทีไ

/ /

/ /

7

ครงกำร

5 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 7
บຌานสนสุข บริวณ
ส้านักงานทศบาลต้าบลปรุ
฿หญ (หง฿หม)

จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา
60 มตร จ้านวน 1 บอ
พรຌอมครือไ งสูบน้า฿ตຌดิน
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1
ครือไ ง ถังกรองสนิมหลใก
ละถัง฿สคลอรีน (ตามบบ
ทศบาลก้าหนด) พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย

360,000 หมูทีไ 7 บຌานสนสุข

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
4 ครงการปรับปรุงขยายก้าลัง จาะบอบาดาลลึกเมนຌอยกวา 191,000 หมูทีไ 5 บຌานพบสุข
ผลิตประปาบาดาล หมูทีไ 5 60 มตร จ้านวน 1 บอ
บริวณวัดคลองสง
บຌานพบสุข บริวณวัดคลอง พรຌอมครือไ งสูบน้า฿ตຌดิน
น้า
สงน้า
ขนาด 3 รงมຌา จ้านวน 1
ครือไ ง (ตามบบทศบาล
ก้าหนด) พรຌอมป้ายครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

ทีไ

/ /

/ /

8

ครงกำร

6 ครงการขุดลอกล้าตามือง
หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
ขุดลอกล้าตามือง กวຌาง 6
190,000 หมูทีไ 2 บຌานตะ
มตร ยาวรวม 500 มตร ลึก
คองกา
1.00 มตร หรือ ปริมาตร
ดินขุดเมนຌอยกวา 3,000
ลูกบาศก์มตร พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

7 ครงการขุดลอกล้าหมืองกะ ความยาวขุดลอกรวม 225
ชี หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา มตร ดยขุดลอก฿หຌเดຌ
รูปบบปากหมืองกวຌาง
3.00 มตร ทຌองหมืองกวຌาง
1.00 มตร ปริมาตรดินขุด
เมนຌอยกวา 225 ลูกบาศก์
มตร (ตามบบทศบาล
ก้าหนด)
8 ครงการกอสรຌางฝายน้าลຌน
หลังบຌานลุงนาค หมูทีไ 2
บຌานตะคองกา

ฝายน้าลຌน สันฝายสูง 1 มตร
ผนังขຌางสูง 2.50 มตร กวຌาง
8 มตร (ตามบบมาตรฐาน
กอสรຌางฝายน้าลຌน มข.2527)
พรຌอมป้ายครงการ จ้านวน
1 ป้าย

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

ทีไ

/ /

24,300 หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง

/ /

404,000 หมูทีไ 2 บຌานตะ
คองกา

กองชาง

/ /
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ครงกำร

10 ครงการกอสรຌางระบบ
ประปาผิวดินหง฿หมบริวณ
ขืไอนพธิ์ ตีย หมูทีไ 1 บຌาน
คนชุม

กอสรຌางระบบประปาผิวดิน
ขนาด฿หญมาก (ตามบบ
ของกรมทรัพยากรน้า
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม พฤศจิกายน
2546) พรຌอมป้ายครงการ
จ้านวน 1 ป้าย

4,906,200 หมูทีไ 1 บຌานคนชุม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

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

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
9 ครงการขุดลอกล้าตะคอง ขุดลอกล้าตะคองกา กวຌาง 6 380,000 หมูทีไ 2 บຌานตะ
กา หมูทีไ 2 บຌานตะคองกา มตร ยาวรวม 1,000 มตร
คองกา
ลึก 1.00 มตร หรือปริมาตร
ดินขุดเมนຌอยกวา 6,000
ลูกบาศก์มตร พรຌอมป้าย
ครงการ จ้านวน 1 ป้าย
(ตามบบทศบาลก้าหนด)

ทีไ

กองชาง

/ / / / / / / / / / / /

/ /
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บบ ผด. 02

พ.ศ. 2559

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

บัญชีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พิไมติม ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์จังหวัดทีไ 4 กำรบริหำรรำชกำรบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 8 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีดไ ี
7. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีดไ ี
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿นทุกโ ดຌาน
พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
ทีไ
ครงกำร
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
1 ครงการจัดหาทรศัพท์
ทรศัพท์ครือไ งมตอบรับ
3,650 ทศบาลต้าบล
ส้านักปลัดฯ
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7
ครือไ งมตอบรับอัตนมัติ
อัตนมัติ จ้านวน 1 ครือไ ง โ
ละ 3,650 บาท
2 ครงการจัดหาครือไ งส้ารองเฟ ครือไ งส้ารองเฟ 800 VA
3,200 ทศบาลต้าบล
ส้านักปลัดฯ
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7
480 Wattsจ้านวน 1
ครือไ ง โ ละ 3,200 บาท
3 ครงการจัดหาตูຌ RACK
ตูຌ RACK 9U 50 CM + พัด
5,000 ทศบาลต้าบล
ส้านักปลัดฯ
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7
ลม + ถาด฿นหຌอง Server
จ้านวน 1 ชุด โ ละ 5,000
บาท
4 ครงการจัดหาครืไองทรสาร ครือไ งทรสารบบ฿ชຌ
18,000 ทศบาลต้าบล
ส้านักปลัดฯ
บบ฿ชຌกระดาษธรรมดา
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7
กระดาษธรรมดา จ้านวน 1
ครือไ ง โ ละ 18,000 บาท
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ
ดือนมีนาคม 2558)

/ /

/ /

/ /

/ /
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ครงกำร

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดฯ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
5 ครงการจัดหาทรศัพท์ครืไอง ทรศัพท์ครือไ งลูก จ้านวน
15,300 ทศบาลต้าบล
ลูก
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7
18 ครือไ ง โ ละ 850 บาท
6 ครงการจัดหาตูຌหลใก 2 บาน ตูຌหลใก 2 บานปิด จ้านวน 1
5,000 ทศบาลต้าบล
ปิด
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7
หลัง โ ละ 5,000 บาท
7 ครงการจัดหาครืไองสียง
ครือไ งสียง จ้านวน 1 ชุด
130,000 หຌองประชุมสภา
ประจ้าหຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบล
ประกอบดຌวย
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ (หง
ปรุ฿หญ หมูทไี 7
- ครือไ งขยายสียง ขนาดเม
฿หม)
นຌอยกวา 1.50 W จ้านวน 1
ครือไ ง
- ครือไ งควบคุม จ้านวน 1
ครือไ ง
- ล้าพงติดผนัง จ้านวน 4
ตัว
- เมค์ส้าหรับประธาน
จ้านวน 1 ตัว
- เมค์ส้าหรับสมาชิกสภา
ทศบาลฯ จ้านวน 6 ตัว
- เมค์ลอย จ้านวน 1 ตัว

ทีไ

/ /

ส้านักปลัดฯ

/ /

ส้านักปลัดฯ

/ /

12

ครงกำร

8 ครงการจัดหาตຍะหมูบชู า
ส้าหรับหຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ (หง
฿หม)

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
ตຍะหมูบูชา จ้านวน 1 ชุด
20,000 หຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบล
ประกอบดຌวย กระถางธูป ,
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7
ชิงทียน ,ดอกบัวส้ารใจ ,
พระพุทธรูป , ภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว , ธงชาติ
พรຌอมสาละฐานตังสาธง

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดฯ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

ทีไ

/ /

9 ครงการจัดหาวทีส้ารใจรูปปู
พืนดຌวยเมຌอัดสีธรรมชาติ
ส้าหรับหຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ (หง
฿หม)

วทีส้ารใจรูปปูพนดຌ
ื วยเมຌอดั
สีธรรมชาติ ขนาดเมนຌอยกวา
2.30 ม. X 7.00 ม.
X 0.30 ม. จ้านวน 1 ชุด

93,500 หຌองประชุมสภา

ส้านักปลัดฯ

/ /

10 ครงการจัดหาตูຌกใบหนังสือ
ลายเมຌสีธรรมชาติ

ตูຌกใบหนังสือลายเมຌสี
ธรรมชาติ ขนาดเมนຌอยกวา
1.65 ม. X 0.40 ม. X 0.90
ม. ภาย฿นมีชันปรับระดับเดຌ
จ้านวน 2 หลัง โ ละ 12,000
บาท

24,000 ทศบาลต้าบล

ส้านักปลัดฯ

/ /

ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7

ปรุ฿หญ หมูทีไ 7

13

ครงกำร

11 ครงการจัดหาตูຌกใบอกสาร
บบบนกระจกลง ลางบาน
ปิดทึบ

12 ครงการจัดหาฉากกันหຌอง
ส้านักงานพรຌอมอุปกรณ์

13 ครงการติดตังมานพับพรຌอม
อุปกรณ์หอຌ งประชุมสภา
ทศบาลต้าบลปรุ฿หญ (หง
฿หม) ชัน 3

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
ตูຌกใบอกสารบบบนกระจก
65,000 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7
ลง ลางบานปิดทึบ ขนาด
เมนຌอยกวา 2.40 ม. X 0.40
ม. X 1.80 ม. จ้านวน 1
หลัง
ฉากกันครึงไ ผาซีกกระจกขัด
109,850 ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7
ลาย ขนาดเมนຌอยกวา 0.90
ม. X 1.50 ม. พรຌอมอุปกรณ์
จ้านวน 25 ชุด โ ละ 4,250
บาท ละสาจบ จ้านวน 3
ตຌน โ ละ 1,200 บาท
มานพับพรຌอมอุปกรณ์ ขนาด
กวຌาง 1.20 ม. สูง 3.30 ม.
จ้านวน 10 ชุด โ ละ 7,500
บาท ละมานประตู ขนาด
กวຌาง 1.60 ม. สูง 2.00 ม.
จ้านวน 1 ชุด โ ละ 3,500
บาท

78,500 หຌองประชุมสภา
ทศบาลต้าบล
ปรุ฿หญ หมูทีไ 7

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดฯ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

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

ทีไ

/ /

ส้านักปลัดฯ

/ /

ส้านักปลัดฯ

/ /
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บบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 สงสริมละสนับสนุนการติดตังระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติ
ตางโ รวมทังการป้องกันละบรรทาสาธารณภัย ละความมัไนคงความปลอดภัย
฿นชีวติ ละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทางบก/ทางน้า
1.2 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธกิ ารกุศล
ละองค์กรทีไ กีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการ
ชวยหลือผูຌประสบภัย
1.3 สงสริม ละสนับสนุนการติดตังระบบกลຌองวงจรปิด฿นขตชุมชน ละ
สถานทีสไ ้าคัญ พือไ สรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวติ ละทรัพย์สิน
ของประชาชน
1.4 สนับสนุนการฝຄกอบรมจัดตังละอบรมฟน้ ฟูต้ารวจบຌาน ละอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝຆายพลรือน(อปพร.) พือไ ป็นก้าลังสนับสนุนจຌาหนຌาทีรไ ัฐ ละดูล
รักษาความปลอดภัยละการจราจร฿นชุมชน หมูบຌาน฿นชุมชน หมูบຌาน

รวม

2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้า สงวนละกใบกักน้าพือไ
การกษตร พือไ การอุปภคละบริภค รวมทังวางครงการพือไ กຌเขปัญหาน้าทวม
ละน้าลຌง

รวม

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

1

0.72

100,000

0.41

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
4

2.88

200,000

0.81

2

1.44

829,000

3.36

ส้านักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย
กองชาง

1

0.72

250,000

1.01
ส้านักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย

8

5.76

1,379,000

5.60

11

7.91

3,263,300

13.24

11

7.91

3,263,300

13.24

กองชาง

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
3. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืนๅ ฐำน
3.1 สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวติ
พืนฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับความจ้าป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการ
ด้ารงชีวติ อยางพอพียง
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัวไ ถึง฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทาง
การขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทียไ วละพืนทีไ อืไน โ ทีไ กีไยวขຌองกับ
การด้ารงชีวติ ของประชาชน
3.3 ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌาน
สาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภค
อยางคุຌมคา

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

1

0.72

190,815

0.77

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
24

17.27

5,328,200

21.63
กองชาง

1

0.72

500,000

2.03
กองชาง

รวม

4. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ภาคอกชน ฿นการพัฒนาฟน้ ฟูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิไงวดลຌอม หลงน้า ลุมน้า
ล้าคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์

4.2 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนละภาคอกชน ฿นการรณรงค์สรຌางจิตส้านึก พือไ ป้องกันละกຌเขปัญหา
มลพิษละปัญหาสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไนทุกระดับ
4.3 สงสริม สนับสนุนละสรຌางความรวมมือกับสวนราชการทีไ กีไยวขຌอง
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการจัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม พือไ จัดการขยะมูล
ฝอยละสิไงปฏิกูลอยางป็นระบบ
รวม

26

18.71

6,019,015

24.43

4

2.88

180,000

0.73

1

0.72

200,000

0.81

1

0.72

80,000

0.32

6

4.32

460,000

1.87

ส้านักปลัดทศบาล/
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
5. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทียไ ว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี
ละกีฬำ
5.1 พัฒนาฟน้ ฟูละสงสริมกิจกรรมดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละประพณี
ของชุมชนทຌองถิไนคราช พือไ การอนุรักษ์สืบสานตอละชืไอมยงสูกิจกรรมการ
ทองทียไ ว
5.2 สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขันกีฬา
ประภทตางโ ตังตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรຌางความป็น
ลิศทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ
฿นระดับชาติละนานาชาติ
รวม
6. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 พัฒนาละตรียมบุคลากรดຌานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักรียน) ฿หຌป็นผูຌมีคุณภาพมีทักษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาซียน
6.2 สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม
7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีดไ ี
7.1 น้าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นองค์กร พือไ ฿หຌบริการ
กับประชาชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนย้า ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชาชน
ผูຌรับบริการป็นส้าคัญ
7.2 สนับสนุนบุคลากร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย พิมไ พูน
ความรูຌ พือไ ยกระดับประสิทธิภาพ การท้างาน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นการบริการ
ประชาชน

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

5

3.60

1,230,000

4.99

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
5

3.60

450,000

1.83
กองการศึกษา

10

7.19

1,680,000

6.82

1

0.72

50,000

0.20

กองการศึกษา

15
16

10.79
11.51

2,250,090
2,300,090

9.13
9.34

กองการศึกษา

2

1.44

100,000

0.41

ส้านักปลัดทศบาล/
กองคลัง

2

1.44

415,000

1.68

ส้านักปลัดทศบาล/
กองคลัง

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
7.3 บูรณาการการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พือไ พัฒนาทຌองถิไน สรຌางประยชน์สูงสุด
กประชาชน
7.4 ปิดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌามีสวนรวม฿นการก้าหนดนยบายละความ
ตຌองการของประชาชน
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿น
ทุก โ ดຌาน

8. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 สนับสนุนการจัดตังกองทุน ละพิมไ สวัสดิการพือไ พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน (อสม.)

รวม

8.3 สงสริมสุขภาพละอนามัยของประชาชน฿นระดับหมูบຌานละชุมชน ฿หຌมี
สุขภาพขใงรง ดย฿หຌการรียนรูຌการดูลสุขภาพ การออกก้าลังกาย การป้องกัน
รคการ฿ชຌยาอยางถูกตຌอง การรับประทานอาหารทีมไ ีประยชน์ละการขຌารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดຌานสาธารณสุขตามขันตอนละวิธกี ารทางการ
พทย์
รวม

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร
1

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด
0.72

จำนวน
งบประมำณ
20,000

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด
0.08

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดทศบาล

2

1.44

60,000

0.24

38

27.34

6,241,500

25.33

45

32.37

6,836,500

27.75

3

2.16

355,000

1.44

3

2.16

180,000

0.73

ส้านักปลัดทศบาล
ส้านักปลัดทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

6

4.32

535,000

2.17

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
9. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 สงสริมละพัฒนาบทบาทของผูຌน้าชุมชน คณะกรรมการหมูบຌาน ละ
ชุมชน฿หຌขຌมขใงพือไ ป็นผูຌน้าการพัฒนาชุมชนละทຌองถิไนทีมไ ีคุณภาพ
9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติ ของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌ
พิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไ หมาะสมละด้านินการ฿หຌกิดกองทุน
หรือจัดหางบประมาณ พือไ ด้านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติ อยาง
ตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช้านาญ฿นวิชาชีพทีไ หมาะสม
พือไ พึงไ ตนอง ลียงตนองละครอบครัวเดຌอยางมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับ
บุคคลทัวไ เป
9.3 ด้านินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุก
ระดับ พือไ ป้องกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ การผลิต ละ
การจ้าหนายยาสพติด฿นทุกระดับ

รวม

10. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.2 สนับสนุนการท้าการกษตรทางลือก พือไ พิมไ คุณภาพละประสิทธิภาพ
ของนยบายศรษฐกิจพอพียงดยอาศัยทคนลยีททีไ ันสมัย ดยขอความรวมมือ
ละ฿หຌความรวมมือ
กับหนวยงานทังภาครัฐละอกชน

รวม
รวมทังๅ สิๅน

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

1

0.72

650,000

2.64

7

5.04

1,376,000

5.58

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดทศบาล

ส้านักปลัดทศบาล/
กองการศึกษา

1

0.72

40,000

0.16
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

9

6.47

2,066,000

8.39

2

1.44

100,000

0.41
ส้านักปลัดทศบาล

2

1.44

100,000

0.41

139

100

24,638,905

100

บบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 สงสริมละสนับสนุนการติดตังระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติ
ตางโ รวมทังการป้องกันละบรรทาสาธารณภัย ละความมัไนคงความปลอดภัย
฿นชีวติ ละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทางบก/ทางน้า
1.2 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธกิ ารกุศล
ละองค์กรทีไ กีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการ
ชวยหลือผูຌประสบภัย
1.3 สงสริม ละสนับสนุนการติดตังระบบกลຌองวงจรปิด฿นขตชุมชน ละ
สถานทีสไ ้าคัญ พือไ สรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวติ ละทรัพย์สิน
ของประชาชน
1.4 สนับสนุนการฝຄกอบรมจัดตังละอบรมฟน้ ฟูต้ารวจบຌาน ละอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝຆายพลรือน(อปพร.) พือไ ป็นก้าลังสนับสนุนจຌาหนຌาทีรไ ัฐ ละดูล
รักษาความปลอดภัยละการจราจร฿นชุมชน หมูบຌาน฿นชุมชน หมูบຌาน

รวม

2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงน้า สงวนละกใบกักน้าพือไ
การกษตร พือไ การอุปภคละบริภค รวมทังวางครงการพือไ กຌเขปัญหาน้าทวม
ละน้าลຌง

รวม

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

1

0.71

100,000

0.33

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
5

3.55

1,146,700

3.76

2

1.42

829,000

2.72

ส้านักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย
กองชาง

1

0.71

250,000

0.82
ส้านักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย

9

6.38

2,325,700

7.63

12

8.51

8,169,500

26.79

12

8.51

8,169,500

26.79

กองชาง

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
3. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืนๅ ฐำน
3.1 สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวติ
พืนฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับความจ้าป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการ
ด้ารงชีวติ อยางพอพียง
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัวไ ถึง฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทาง
การขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทียไ วละพืนทีไ อืไน โ ทีไ กีไยวขຌองกับ
การด้ารงชีวติ ของประชาชน
3.3 ประสาน฿นการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นดຌาน
สาธารณูปภค ละสงสริม฿หຌประชาชนขຌา฿จ฿นการ฿ชຌละรักษาสาธารณูปภค
อยางคุຌมคา

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

1

0.71

190,815

0.63

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
24

17.02

5,328,200

17.47
กองชาง

1

0.71

500,000

1.64
กองชาง

รวม

4. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ภาคอกชน ฿นการพัฒนาฟน้ ฟูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิไงวดลຌอม หลงน้า ลุมน้า
ล้าคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์

4.2 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนละภาคอกชน ฿นการรณรงค์สรຌางจิตส้านึก พือไ ป้องกันละกຌเขปัญหา
มลพิษละปัญหาสิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไนทุกระดับ
4.3 สงสริม สนับสนุนละสรຌางความรวมมือกับสวนราชการทีไ กีไยวขຌอง
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการจัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม พือไ จัดการขยะมูล
ฝอยละสิไงปฏิกูลอยางป็นระบบ
รวม

26

18.44

6,019,015

19.74

4

2.84

180,000

0.59

1

0.71

200,000

0.66

1

0.71

80,000

0.26

6

4.26

460,000

1.51

ส้านักปลัดทศบาล/
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
5. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทียไ ว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประพณี
ละกีฬำ
5.1 พัฒนาฟน้ ฟูละสงสริมกิจกรรมดຌานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละประพณี
ของชุมชนทຌองถิไนคราช พือไ การอนุรักษ์สืบสานตอละชืไอมยงสูกิจกรรมการ
ทองทียไ ว
5.2 สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน ละจัดการขงขันกีฬา
ประภทตางโ ตังตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรຌางความป็น
ลิศทางดຌานกีฬาสูกีฬาอาชีพ
฿นระดับชาติละนานาชาติ
รวม
6. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 พัฒนาละตรียมบุคลากรดຌานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักรียน) ฿หຌป็นผูຌมีคุณภาพมีทักษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาซียน
6.2 สงสริมการศึกษา฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
รวม
7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีดไ ี
7.1 น้าระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นองค์กร พือไ ฿หຌบริการ
กับประชาชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนย้า ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชาชน
ผูຌรับบริการป็นส้าคัญ
7.2 สนับสนุนบุคลากร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย พิมไ พูน
ความรูຌ พือไ ยกระดับประสิทธิภาพ การท้างาน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นการบริการ
ประชาชน

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

5

3.55

1,230,000

4.03

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
5

3.55

450,000

1.48
กองการศึกษา

10

7.09

1,680,000

5.51

1

0.71

50,000

0.16

กองการศึกษา

15
16

10.64
11.35

2,250,090
2,300,090

7.38
7.54

กองการศึกษา

2

1.42

100,000

0.33

ส้านักปลัดทศบาล/
กองคลัง

2

1.42

415,000

1.36

ส้านักปลัดทศบาล/
กองคลัง

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
7.3 บูรณาการการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พือไ พัฒนาทຌองถิไน สรຌางประยชน์สูงสุด
กประชาชน
7.4 ปิดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌามีสวนรวม฿นการก้าหนดนยบายละความ
ตຌองการของประชาชน
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿น
ทุก โ ดຌาน

8. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 สนับสนุนการจัดตังกองทุน ละพิมไ สวัสดิการพือไ พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบຌาน (อสม.)

รวม

8.3 สงสริมสุขภาพละอนามัยของประชาชน฿นระดับหมูบຌานละชุมชน ฿หຌมี
สุขภาพขใงรง ดย฿หຌการรียนรูຌการดูลสุขภาพ การออกก้าลังกาย การป้องกัน
รคการ฿ชຌยาอยางถูกตຌอง การรับประทานอาหารทีมไ ีประยชน์ละการขຌารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดຌานสาธารณสุขตามขันตอนละวิธกี ารทางการ
พทย์
รวม

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร
1

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด
0.71

จำนวน
งบประมำณ
20,000

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด
0.07

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดทศบาล

2

1.42

60,000

0.20

38

26.95

6,241,500

20.47

45

31.91

6,836,500

22.42

3

2.13

355,000

1.16

3

2.13

180,000

0.59

ส้านักปลัดทศบาล
ส้านักปลัดทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

6

4.26

535,000

1.75

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 2
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
9. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 สงสริมละพัฒนาบทบาทของผูຌน้าชุมชน คณะกรรมการหมูบຌาน ละ
ชุมชน฿หຌขຌมขใงพือไ ป็นผูຌน้าการพัฒนาชุมชนละทຌองถิไนทีมไ ีคุณภาพ
9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติ ของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌ
พิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไ หมาะสมละด้านินการ฿หຌกิดกองทุน
หรือจัดหางบประมาณ พือไ ด้านินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติ อยาง
ตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความช้านาญ฿นวิชาชีพทีไ หมาะสม
พือไ พึงไ ตนอง ลียงตนองละครอบครัวเดຌอยางมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับ
บุคคลทัวไ เป
9.3 ด้านินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุก
ระดับ พือไ ป้องกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ การผลิต ละ
การจ้าหนายยาสพติด฿นทุกระดับ

รวม

10. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.2 สนับสนุนการท้าการกษตรทางลือก พือไ พิมไ คุณภาพละประสิทธิภาพ
ของนยบายศรษฐกิจพอพียงดยอาศัยทคนลยีททีไ ันสมัย ดยขอความรวมมือ
ละ฿หຌความรวมมือ
กับหนวยงานทังภาครัฐละอกชน

รวม
รวมทังๅ สิๅน

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

1

0.71

650,000

2.13

7

4.96

1,376,000

4.51

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
ส้านักปลัดทศบาล

ส้านักปลัดทศบาล/
กองการศึกษา

1

0.71

40,000

0.13
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

9

6.38

2,066,000

6.78

2

1.42

100,000

0.33
ส้านักปลัดทศบาล

2

1.42

100,000

0.33

141

100

30,491,805

100

