ผนกำรดำนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
พิไมติม ฉบับทีไ 3

ทศบำลตำบลปรุ฿หญ
อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
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สวนทีไ 1
1.1 บทนำ

ทศบาลตาบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรูปบบหนึไง ซึไงเดຌจัดทาผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ิพ.ศ. 2558 – 2562) , ผนพัฒนาสามป ิพ.ศ. 2559 – 2561) ละผนพัฒนาสามป ิพ.ศ. 2559
– 2561ี รวมพิไมติมถึง ฉบับทีไ 6 ละผนพัฒนาสามป ิพ.ศ. 2559 – 2561ี รวมปลีไยนปลงถึง ครัๅงทีไ 5
ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 พืไอ
ป็นนวทาง฿นการจัดทางบประมาณรายจายประจาปละงบประมาณรายจายพิไมติม พืไอพัฒนาทຌองถิไน฿หຌ
จริญกຌาวหนຌาสามารถกຌเขปัญหาบรรทาความดือดรຌอนของประชาชนเดຌตรงตามความตຌองการ ละกิด
ประยชน์สูงสุดกทຌองถิไนเดຌอยางป็นระบบละมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพืๅนทีไ฿นขตทศบาล
ตาบลปรุ฿หญ
ทศบาลตาบลปรุ฿หญ ป็นองค์กรมีหนຌาทีไหลัก฿นการบริหารจัดการพัฒนาบริก ารสาธารณะดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม ศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ละศิลปวัฒนธรรม สรຌาง
ความขຌมขใง ยกระดับขีดความสามารถ฿นการพัฒนาทศบาล ดยมุงนຌน ฿หຌภ าคประชาชน ภาครัฐ ละ
ภาคอกชน ขຌามามีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รวมตัดสิน฿จพัฒนา กຌเขปัญหาความดือดรຌอน พืไอ฿หຌครอบคลุม
ทุกพืๅนทีไเดຌตรงความตຌองการของประชาชน
ตามทีไ ทศบาลตาบลปรุ฿หญ เดຌอนุมัติละประกาศ฿ชຌผนการดานินงาน ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. โ55้ มืไอวันทีไ 9 ธันวาคม 2558 ุ ผนการดานินงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ พิไมติม ฉบับ
ทีไ แ มืไอวันทีไ แแ พฤษภาคม โ55้ ละผนการดานินงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ พิไมติม ฉบับ
ทีไ 2 มืไอวันทีไ 22 มิถุนายน โ55้ นืไองจากสวนราชการตาง โ เดຌขออนุมัติอนงบประมาณพิไมติม พืไอ
อนตัๅงจายป็นรายการ฿หมละจายขาดงินสะสม มืไอคราวประชุมสภาทศบาลตาบลปรุ฿หญ สมัย สามัญ
สมัยทีไ โ ครัๅงทีไ แ ประจาป พ.ศ. โ55้ มืไอวันทีไ 29 มิถุนายน โ55้ ดังนัๅน ทศบาลตาบลปรุ฿หญ จึงเดຌ
ดานินการจัดทาผนการดานินงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พิไมติม ฉบับทีไ 3 ขึๅน ซึไงประกอบดຌวย
ผนงาน/ครงการพัฒนาตาง โ ทีไจะดานินการจริง฿นพืๅนทีไตาบลปรุ฿หญ฿หຌป็นรูปธรรมชัดจน ละสอดคลຌอง
กับผนพัฒนาละนยบาย฿นระดับตาง โ ของทศบาล พืไอ พัฒนาทຌองถิไนละประชาชนมีคุณภาพชีวิตความ
ป็นอยูทีไดีขึๅน

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำผนกำรดำนินงำน

ตามระบี ยบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนทຌองถิไน
พ.ศ. 254่ กาหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน จัดทาผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผนพัฒนาสามปละผน
ดานินการ สาหรับผนดานินการนัๅนมีจุดมุงหมายพืไอสดงถึงรายละอียดผนงาน/ครงการพัฒนาละ
กิจกรรมทีไดานินการจริงทัๅงหมด฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประจาปงบประมาณนัๅน ทา฿หຌนวทาง
฿นการดานินงาน฿นปงบประมาณนัๅนมีความชัดจน฿นการปฏิบัติงานมากขึๅน มีการประสานละบูรณาการการ
ทางานกับหนวยงานละจานกรายละอียดตาง โ ของผนงาน /ครงการ฿นผนดานินการ ละจะทา฿หຌการ
ติดตามละประมินผลมืไอสิๅนปงบประมาณมีความสะดวกมากขึๅนอีกดຌวย
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1.3 ขัๅนตอนกำรจัดทำผนกำรดำนินงำน

ระบี ยบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทาผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส วนทຌองถิไน พ.ศ.
254่ หมวด 5 ขຌอ โ6 เดຌกาหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดทาผนดานินการ มีขัๅนตอน ดังนีๅ
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน 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
ทีไดานินการ฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ลຌวจัดทารางผนการดานินการสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทຌองถิไน
2. คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนดานินการ ลຌวสนอผูຌบริหารทຌองถิไน
ประกาศ฿ชຌผนการดานินงาน ทัๅงนีๅ ฿หຌปຂดประกาศผนการดานินงานภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไประกาศ
พืไอ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกันละตຌองปຂดประกาศเวຌอยางนຌอยสามสิบวัน

จากขัๅนตอนการจัดทาผนการดานินงานขຌางตຌนสามารถขียนป็นผนภูมิเดຌดงั นีๅ
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน

รวบรวมครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน

จัดทารางผนการดานินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน

สนอรางผนการดานินงาน

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
หนวยงานอืไน

คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน

พิจารณาราง ฯ ละสนอตอผูຌบริหารทຌองถิไน

ผูຌบริหารทຌองถิไน

ผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความหในชอบ

ประกาศ฿ชຌ

ขัๅนตอนทีไ แ กำรกใบรวบรวมขຌอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน กใบรวบรวมขຌอมูลครงการ / กิจกรรมทีไจะมีการ
ดานินการจริ ง฿นพืๅนทีไทศบาลตาบล ซึไงจะมีทัๅงครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส วนทຌองถิไนห ง
นัๅนอง ละครงการ / กิจกรรมทีไหนวยงานอืไนจะขຌามาดานินการ฿นพืๅนทีไ ดยขຌอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบ
เดຌจากหนวยงาน฿นพืๅนทีไ ละตรวจสอบจากผนการดานินงานพัฒนาจังหวัด / อาภอ หรือกิไงอาภอบบ
บูรณาการ
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ขัๅนตอนทีไ โ กำรจัดทำรำงผนกำรดำนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทຌองถิไน จัดทารางผนการดานินงาน ดยพิจารณาจัด
หมวดหมู฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละนวทางการพัฒนาทຌองถิไนกาหนดเวຌ฿นผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยมีคຌาครงผนการดานินงาน โ สวน
สวนทีไ แ บทนำ
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของผนการดานินงาน
1.3 ขัๅนตอนการจัดทาผนการดานินงาน
1.4 ประยชน์ของผนการดานินงาน
สวนทีไ โ บัญชีครงกำร / กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจานวนครงการละงบประมาณ
2.2 บัญชีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ขัๅนตอนทีไ ใ กำรประกำศ฿ชຌผนกำรดำนินงำน
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน นารางผนการดานินงานสนอผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอประกาศ฿ชຌ
ผนการด านิ น งาน ฿หຌ องค์ กรปกครองส ว นทຌอ งถิไน จั ดทาประกาศขององค์ก รปกครองส ว นทຌองถิไน รืไ อ ง
ผนการดานิ น งาน ิองค์ การบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด / มืองพัท ยา / ทศบาล / องค์การบริ ห ารส ว นต าบล
...............ี ประจาปงบประมาณ พืไอปຂดประกาศดยปຂดผย฿หຌสาธารณชนเดຌทราบละสามารถตรวจสอบเดຌ
ระยะวลำ฿นกำรจัดทำผนกำรดำนินงำน
ผนการดานินงานตຌองจัดทา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นดือนธันวาคมของปงบประมาณนัๅน หากคาด
วาจะดานินการเมลຌวสรใจภาย฿นกาหนด ฿หຌสนอขอขยายวลาการจัดทาผนการดานินงานตอผูຌบริหาร
ทຌองถิไน
ภายหลั ง จากองค์ ก รปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น เดຌ จั ด ท าผนการด านิ น งานลຌ ว หากองค์ ก ร
ปกครองสวนทຌองถิไนมีการจัดตัๅงงบประมาณพิไมติมหรือเดຌรับ จຌงผนงาน / ครงการพิไมติมจากหนว ย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอืไน โ ทีไดานินการ฿นพืๅนทีไองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นปงบประมาณนัๅน ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดานินการจัดทาผนการดานินงาน฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿น ใเ วัน นับตมีการจัดตัๅงงบประมาณพิไมติมหรือเดຌรับจຌงผนงาน / ครงการพิไมติมจากหนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืไน โ ิดย฿หຌจัดทาป็นผนการดานินงานพิไมติม
ฉบับทีไ แุโุใุไุ....ี
นวทำง฿นกำรจัดทำผนกำรดำนินงำน
ผนการดานินงานป็นครืไองมือสาคัญ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอควบคุม
การด านิ น งาน฿หຌ  ป็ น เปอย า งหมาะสมละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัๅ ง ยั ง ป็ น ครืไ อ งมื อ ฿นการติ ด ตามการ
ดานินงาน ละการประมินผล ดังนัๅนผนการดานินงานจึงมีนวทางการจัดทาดังนีๅ
แ. ป็นผนทีไยกออกมาจากผนพัฒนา ละมีลักษณะป็นผนดานินการ (Action Plan)
โ. จัดทาหลังจากทีไเดຌมีการจัดทางบประมาณรายจายประจาปลຌว
ใ. สดงถึงป้าหมาย รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะวลาทีไชัดจน ละสดงถึง
การดานินงานจริง
ไ. ป็นการรวบรวมขຌอมูลจากทุกหนวยงานทีไขຌามาดานินการ฿นพืๅนทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
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1.4 ประยชน์ของผนกำรดำนินงำน

1. ป็ น ครืไ องมื ออย างหนึไ งทีไชว ย฿หຌ  ทศบาลตาบล สามารถดานิ นการพัฒ นาเดຌ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ละป้าหมาย฿นการพัฒนาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนาผนงาน/ครงการเปปฏิบัติเดຌจริง ป็นรูปธรรมชัดจน ละสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนา฿นระดับตาง โ ของทศบาล
3. กิดความประหยัดดຌานบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ละงบประมาณ พราะเดຌวางนวทาง
ปฏิบัติเวຌลຌว
4. สามารถจัดลาดับความสาคัญของผนงาน/ครงการ ฿นการตอบสนองความตຌองการของ
ทຌองถิไนละประชาชนเดຌตรงตามความตຌองการละครอบคลุมทุกพืๅนทีไ
5. สรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางทศบาลกับประชาชน฿นการมีสวนรวมคิด รวมสรຌาง รวม
ตัดสิน฿จ ปรับปรุง ละกຌเขพัฒนาทຌองถิไน฿หຌมีความจริญกຌาวหนຌาขึๅนเป
6. บงงานความรับผิดชอบชัดจน กิดความคลองตัว ลดความซๅาซຌอน฿นหนวยงาน
7. กิดการประสานบูรณาการทางานรวมกันระหวางหนวยงาน
8. ป็นครืไองมือ฿นการบริหารงานของผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌการดานินงานป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ

บบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พิมไ ติม ฉบับทีไ 3
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

4

16.00

2,512,000

80.77

กองชาง

4

16.00

2,512,000

80.77

21

84.00

598,200

19.23

รวม

21

84.00

598,200

19.23

รวมทังๅ สิๅน

25

100

3,110,200

100

ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
3. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืนๅ ฐำน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัวไ ถึง฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทาง
การขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทียไ วละพืนๅ ทีไ อืไน โ ทีไ กีไยวขຌองกับ
การดารงชีวติ ของประชาชน
รวม
7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบຌำนมืองทีดไ ี
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿น
ทุก โ ดຌาน

สานักปลัดทศบาล/
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 3
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์จังหวัดทีไ 3 พัฒนำครำชมืองนำอยูทีไ ป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดทีไ 6 ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัวไ ถึง฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะ
สຌนทางการขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทียไ วละพืนๅ ทีไ อืไน โ ทีไ กีไยวขຌองกับการดารงชีวิตของประชาชน
พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
ทีไ
ครงกำร
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
1 ครงการกอสรຌางทอระบายนๅา ทอระบายนๅา ค.ส.ล. ชัๅน 3
100,000
ม.2
กองชาง
สຌนกลางบຌานชวงหนຌาบຌาน
ขนาด Ø 0.60 มตร
บຌานตะคองกา
นายสุพล (สวนทีไหลือ) ถึง
จานวนบอพัก 4 บอ ความ
คลองยืม ม.2 บຌานตะคองกา ยาวทอรวมบอพัก 40 มตร
ปริมาณดินถมหลังทอเม
นຌอยกวา 200 ลูกบาศก์มตร
(ตามบบทศบาลกาหนด)
- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม

/ /

สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 2
หนຌา 2 ลาดับทีไ 1
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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)
2 ครงการวางทอระบายนๅา ทอระบายนๅาคอนกรีตสริม
629,000
หมูทีไ 5
จากศาลากลางบຌานถึงหนຌา หลใกปากลิๅนราง ชัๅน 3 ขนาด
บຌานพบสุข
อพาร์ทมนท์ซฟวัน หมูทีไ 5 สຌนผาศูนย์กลาง 0.80 มตร
บຌานพบสุข ชวงทีไ 6
ความยาวทอรวมบอพัก
144.00 มตร บอพัก
จานวน 14 บอ พรຌอมคืนผิว
จราจรคอนกรีตสริมหลใก
กวຌาง 1.20 มตร ยาวรวม
123.00 มตร หนา 0.15
มตร หรือพืนๅ ทีดไ านินการ
เมนຌอยกวา 147.60 ตาราง
มตร พรຌอมป้ายครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)

ทีไ

/

- จายขาดงินสะสม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 2 ลาดับทีไ 1
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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)
3 ครงการวางทอระบายนๅา ทอระบายนๅาคอนกรีตสริม
339,000
หมูทีไ 5
จากศาลากลางบຌานถึงหนຌา หลใกปากลิๅนราง ชัๅน 3 ขนาด
บຌานพบสุข
อพาร์ทมนท์ซฟวัน หมูทีไ 5 สຌนผาศูนย์กลาง 0.80 มตร
บຌานพบสุข ชวงทีไ 2
ความยาวทอรวมบอพัก
81.00 มตร บอพักจานวน
7 บอ พรຌอมคืนผิวจราจร
คอนกรีตสริมหลใก กวຌาง
1.20 มตร ยาวรวม 70.50
มตร หนา 0.15 มตร หรือ
พืนๅ ทีดไ านินการเมนຌอยกวา
84.60 ตารางมตร พรຌอม
ป้ายครงการ จานวน 1
ป้าย (ตามบบทศบาล
กาหนด)

ทีไ

/ /

- จายขาดงินสะสม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 2 ลาดับทีไ 2
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ครงกำร

4 ครงการวางทอระบายนๅา
ซอยราชครูถงึ ถนนสายหนึไง
นคร หมูทีไ 7 บຌานสนสุข

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
ทอระบายนๅาคอนกรีตสริม 1,444,000
หมูทีไ 7
หลใกปากลิๅนราง ชัๅน 3 ขนาด
บຌานสนสุข
สຌนผาศูนย์กลาง 1.00 มตร
ความยาวทอรวมบอพัก
270.00 มตร บอพัก
จานวน 27 บอ พรຌอมคืนผิว
จราจรคอนกรีตสริมหลใก
กวຌาง 1.50 มตร ยาวรวม
186.00 มตร หนา 0.15
มตร หรือพืนๅ ทีดไ านินการ
เมนຌอยกวา 279.00 ตาราง
มตร พรຌอมป้ายครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามบบ
ทศบาลกาหนด)

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

/

- จายขาดงินสะสม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 3 ลาดับทีไ 3
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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 3
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 ครงการติดตัๅงมานมຌวนพรຌอม มานมຌวนพรຌอมอุปกรณ์
300,000 ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
อุปกรณ์อาคารสานักงาน
(ตามบบทศบาลกาหนด)
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
ทศบาลตาบลปรุ฿หญ (หง
- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
ชัๅน 2 หຌองบริการ
฿หม) ชัๅน 2 หຌองบริการจุดดียว สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
จุดดียว Zone A
Zone A

/ / /

ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 4
หนຌา 6 ลาดับทีไ 13
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ครงกำร

2 ครงการจัดหาครุภัณ์
สานักงาน - ครือไ งสกน
ลายนิๅวมือ ชนิดบันทึกวลา
ขຌาออกงาน

พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
ครือไ งสกนลายนิๅวมือ ชนิด
19,800 ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
บันทึกวลาขຌาออกงาน
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
รองรับลายนิๅวมือ 3,000
ลายนิๅวมือ สามารถบันทึก
ขຌอมูลเดຌ 100,000 รายการ
หนຌาจอ LCD พรຌอม
ปรกรมบริหารจัดการวลา
ทางาน จานวน 2 ครือไ ง โ
ละ 9,900 บาท (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ดือน
มีนาคม 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

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 5
หนຌา 2 ลาดับทีไ 1

11

พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
3 ครงการจัดหาครุภัณฑ์
ตูຌหลใก 2 บานปຂด จานวน 1
5,000 ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
สานักงาน – ตูຌหลใก 2 บาน หลัง โ ละ 5,000 บาท
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
ปຂด
- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
ครงกำร

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

/ / /

สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 4 ลาดับทีไ 4

4 ครงการจัดหาครุภัณฑ์
ตูຌหลใก 2 บานลืไอน (กระจก)
สานักงาน – ตูຌหลใก 2 บาน จานวน 1 หลัง โ ละ
ลืไอน (กระจก)
5,000 บาท

5,000

ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
ปรุ฿หญ (หง฿หม)

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 5 ลาดับทีไ 5

12

ครงกำร

5 ครงการจัดหาครุภัณฑ์
สานักงาน – พัดลมตัๅงตຍะ
ขนาด฿บพัด 18 นิๅว

พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
พัดลมตัๅงตຍะ ขนาด฿บพัด 18
10,000 ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
นิๅว ขนาดกวຌางxยาวxสูง
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
เมนຌอยกวา 52x46.5x151
ซนติมตร จานวน 4
ครือไ ง โ ละ 2,500 บาท
งบประมาณ 10,000 บาท

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

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 5 ลาดับทีไ 6
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พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
6 ครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน ถังตຌมนๅารຌอนระบบดิจติ อล
15,000 ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
บຌานงานครัว - ถังตຌมนๅารຌอน พรຌอมผຌาหุมຌ ความรຌอน
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
ระบบดิจติ อล
บบสตนลส ขนาดความจุ
เมนຌอยกวา 21 ลิตร จานวน
1 ถัง
ครงกำร

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

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 5
หนຌา 2 ลาดับทีไ 2

7 ครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บຌานงานครัว - ถังนๅาขใง
ขนาดเมนຌอยกวา 120 ลิตร

ถังนๅาขใง ขนาดเมนຌอยกวา
120 ลิตร จานวน 1 ถัง โ ละ
3,900 บาท

3,900

ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
ปรุ฿หญ (หง฿หม)

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 5
หนຌา 2 ลาดับทีไ 3
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8 ครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บຌานงานครัว - ถังนๅาขใง
ขนาดเมนຌอยกวา 300 ลิตร

9 ครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บຌานงานครัว - ถังนๅาขใง
ขนาดเมนຌอยกวา 500 ลิตร

พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
ถังนๅาขใง ขนาดเมนຌอยกวา
6,500 ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
300 ลิตร จานวน 1 ถัง โ
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
ละ 6,500 บาท

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

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 5
หนຌา 3 ลาดับทีไ 4

ถังนๅาขใง ขนาดเมนຌอยกวา
500 ลิตร จานวน 1 ถัง โ
ละ 8,500 บาท

8,500

ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
ปรุ฿หญ (หง฿หม)

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 5
หนຌา 3 ลาดับทีไ 5
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10 ครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บຌานงานครัว - ครือไ งทานๅา
ยใน บบขวดควไา 1 กຍอก

พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
ครือไ งทานๅายใน บบขวด
10,000 ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
ควไา 1 กຍอก สตนลส
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
จานวน 2 ครือไ ง โ ละ
5,000 บาท

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

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 5
หนຌา 3 ลาดับทีไ 6

11 ครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บຌานงานครัว - ครือไ งทานๅา
รຌอน-นๅายใน บบขวดควไา 2
กຍอก

ครือไ งทานๅารຌอน-นๅายใน
บบขวดควไา 2 กຍอก
ตัวครือไ งผลิตจากพลาสติก
ABS อยางดี จานวน 1
ครือไ ง โ ละ 10,000 บาท

10,000

ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
ปรุ฿หญ (หง฿หม)

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 5
หนຌา 3 ลาดับทีไ 7

16

พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
12 ครงการจัดหาครุภัณฑ์
ครือไ งมัลติมีดียปรจคตอร์
65,000 ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
ฆษณาละผยพร –
ระดับ XGA ขนาด 4,000
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
ครือไ งมัลติมีดียปรจคตอร์ ANSI Lumens จานวน 1
ครือไ ง โ ละ 65,000 บาท
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ดือน
มีนาคม 2558)
ครงกำร

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

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 4 ลาดับทีไ 1
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พ.ศ. 2558
รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
หนวยงำน
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
รับผิดชอบหลัก
13 ครงการจัดหาครุภัณฑ์
จอรับภาพ ชนิดมอตอร์
12,000 ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
ฆษณาละผยพร –
เฟฟ้า ขนาดสຌนทะยงมุม
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
จอรับภาพ ชนิดมอตอร์เฟฟ้า 120 นิๅว จานวน 1 จอ โ
ละ 12,000 บาท (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ดือน
มีนาคม 2558)
ครงกำร

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

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 4 ลาดับทีไ 2

14 ครงการจัดหาครุภัณฑ์
ขาตัๅงครือไ งมัลติมีดีย
ฆษณาละผยพร – ขาตัๅง ปรจคตอร์ จานวน 1
ครือไ งมัลติมีดียปรจคตอร์ ตัว โ ละ 2,500 บาท

2,500

ทศบาลตาบล สานักปลัดทศบาล
ปรุ฿หญ (หง฿หม)

/ / /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 4 ลาดับทีไ 3
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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)
15 ครงการจัดหาครุภัณฑ์
ตูຌหลใก 2 บานปຂด จานวน 2
10,000 ทศบาลตาบล
สานักงาน – ตูຌหลใก 2 บาน หลัง โ ละ 5,000 บาท
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
ปຂด
ทีไ

/ /

สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 5 ลาดับทีไ 7

16 ครงการจัดหาครุภัณฑ์
ตูຌหลใก 2 บานลืไอน (กระจก)
สานักงาน – ตูຌหลใก 2 บาน จานวน 2 หลัง โ ละ 5,000
ลืไอน (กระจก)
บาท

10,000

ทศบาลตาบล
ปรุ฿หญ (หง฿หม)

กองชาง

/ /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 6
หนຌา 5 ลาดับทีไ 8
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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)
17 ครงการจัดซืๅอครืไองปຆาลมรຌอน ครือไ งปຆาลมรຌอน ขนาด
3,000 ทศบาลตาบล
2,000 วัตต์ จานวน 1
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
ครือไ ง โ ละ 3,000 บาท
ทีไ

/ /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 2
หนຌา 4 ลาดับทีไ 5

18 ครงการจัดซืๅอครุภัณฑ์
คอมพิวตอร์ - ครือไ ง
คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ

ครือไ งคอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ
จานวน 1 ครือไ ง โ ละ
30,000 บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT )

30,000

ทศบาลตาบล
ปรุ฿หญ (หง฿หม)

กองชาง

/ /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 2
หนຌา 3 ลาดับทีไ 3
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19 ครงการจัดซืๅอปัม้ หอยขง
ขนาด 5.5 รงมຌา
กาลังเฟฟ้า 220 วลต์

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
ปัม้ หอยขง ขนาด 5.5
35,000 ทศบาลตาบล
รงมຌา กาลังเฟฟ้า 220
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
วลต์ จานวน 1 ตัว โ ละ
35,000 บาท

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

/ /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 3
หนຌา 2 ลาดับทีไ 1

20 ครงการจัดซืๅอปัม้ หอยขง
ขนาด 5.5 รงมຌา
กาลังเฟฟ้า 380 วลต์

ปัม้ หอยขง ขนาด 5.5
รงมຌา กาลังเฟฟ้า 380
วลต์ จานวน 1 ตัว โ ละ
29,000 บาท

29,000

ทศบาลตาบล
ปรุ฿หญ (หง฿หม)

กองชาง

/ /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 3
หนຌา 2 ลาดับทีไ 2

21

ครงกำร

21 ครงการจัดซืๅอพัดลมทอ
ขนาด 8 นิๅว กาลังเฟฟ้า
220 วลต์

รำยละอียดของกิจกรรมทีไ งบประมำณ
สถำนทีดไ ำนินกำร
กิดขึๅนจำกครงกำร
(บำท)
พัดลมทอ ขนาด 8 นิๅว
8,000 ทศบาลตาบล
กาลังเฟฟ้า 220 วลต์
ปรุ฿หญ (หง฿หม)
พรຌอมทอระบายอากาศ ยาว
5 มตร จานวน 1 ตัว โ ละ
8,000 บาท

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

/ /

- อนตัๅงจายป็นรายการ฿หม
สภาอนุมัติ สมัยสามัญ สมัยทีไ 2
ครัๅงทีไ 1 ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันทีไ 29 มิถุนายน 2559
- ปรากฏ฿นผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2559-2561) พิไมติม ฉบับทีไ 3
หนຌา 2 ลาดับทีไ 3

22

บบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 3
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
1.1 สงสริมละสนับสนุนการติดตัๅงระบบตือนภัยธรรมชาติ ละภัยพิบัติ
ตางโ รวมทังๅ การป้องกันละบรรทาสาธารณภัย ละความมัไนคงความปลอดภัย
฿นชีวติ ละทรัพย์สิน ลดอุบัติหตุทางบก/ทางนๅา
1.2 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธกิ ารกุศล
ละองค์กรทีไ กีไยวขຌอง ฿นการตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันภัย ละการ
ชวยหลือผูຌประสบภัย
1.3 สงสริม ละสนับสนุนการติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด฿นขตชุมชน ละ
สถานทีสไ าคัญ พือไ สรຌางความอบอุน฿จ ละความปลอดภัย฿นชีวติ ละทรัพย์สิน
ของประชาชน
1.4 สนับสนุนการฝຄกอบรมจัดตัๅงละอบรมฟน้ ฟูตารวจบຌาน ละอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝຆายพลรือน(อปพร.) พือไ ป็นกาลังสนับสนุนจຌาหนຌาทีรไ ัฐ ละดูล
รักษาความปลอดภัยละการจราจร฿นชุมชน หมูบຌาน฿นชุมชน หมูบຌาน

รวม

2. ยุทธศำสตร์กำรสำนตอนวทำงพระรำชดำริ
2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองละจัดสรຌางหลงนๅา สงวนละกใบกักนๅาพือไ
การกษตร พือไ การอุปภคละบริภค รวมทังๅ วางครงการพือไ กຌเขปัญหานๅาทวม
ละนๅาลຌง

รวม

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

1

0.61

100,000

0.36

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
4

2.44

200,000

0.72

2

1.22

829,000

2.99

สานักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย
กองชาง

1

0.61

250,000

0.90
สานักปลัด/งาน
ป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย

8

4.88

1,379,000

4.97

11

6.71

3,263,300

11.76

11

6.71

3,263,300

11.76

กองชาง

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 3
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
3. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำครงสรຌำงพืนๅ ฐำน
3.1 สงสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดຌานครงสรຌางคุณภาพชีวติ
พืนๅ ฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับความจาป็นละความตຌองการของประชาชน฿นการ
ดารงชีวติ อยางพอพียง
3.2 กอสรຌาง ปรับปรุงสຌนทางการคมนาคมอยางทัวไ ถึง฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการ ละกຌเขปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน ดยฉพาะสຌนทาง
การขนสงผลผลิตทางการกษตร หลงทองทียไ วละพืนๅ ทีไ อืไน โ ทีไ กีไยวขຌองกับ
การดารงชีวติ 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

0.61

190,815

0.69

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
28

17.07

7,840,200

28.25
กองชาง

1

0.61

500,000

1.80
กองชาง

รวม

4. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
4.1 สงสริม สนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ภาคอกชน ฿นการพัฒนาฟน้ ฟูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิไงวดลຌอม หลงนๅา ลุมนๅา
ลาคลอง ละปຆาเมຌ฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์

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

30

18.29

8,531,015

30.74

4

2.44

180,000

0.65

1

0.61

200,000

0.72

1

0.61

80,000

0.29

6

3.66

460,000

1.66

สานักปลัดทศบาล/
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 3
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 ตัๅงตระดับหมูบຌานจนถึงระดับจังหวัด 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 นาระบบสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นองค์กร พือไ ฿หຌบริการ
กับประชาชน฿หຌสะดวก รวดรใว มนยา ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของประชาชน
ผูຌรับบริการป็นสาคัญ
7.2 สนับสนุนบุคลากร฿นสังกัด ฿หຌเดຌรับการศึกษา อบรม การทาวิจัย พิมไ พูน
ความรูຌ พือไ ยกระดับประสิทธิภาพ การทางาน฿หຌกิดประสิทธิผล฿นการบริการ
ประชาชน

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

5

3.05

1,230,000

4.43

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
5

3.05

450,000

1.62
กองการศึกษา

10

6.10

1,680,000

6.05

1

0.61

50,000

0.18

กองการศึกษา

15
16

9.15
9.76

2,250,090
2,300,090

8.11
8.29

กองการศึกษา

2

1.22

100,000

0.36

สานักปลัดทศบาล/
กองคลัง

2

1.22

415,000

1.50

สานักปลัดทศบาล/
กองคลัง

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 3
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
7.3 บูรณาการการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
ละอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พือไ พัฒนาทຌองถิไน สรຌางประยชน์สูงสุด
กประชาชน
7.4 ปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌามีสวนรวม฿นการกาหนดนยบายละความ
ตຌองการของประชาชน
7.5 พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ละสงสริมศักยภาพทຌองถิไน฿น
ทุก โ ดຌาน

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

รวม

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

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร
1

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด
0.61

จำนวน
งบประมำณ
20,000

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด
0.07

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดทศบาล

2

1.22

60,000

0.22

59

35.98

6,839,700

24.65

66

40.24

7,434,700

26.79

3

1.83

355,000

1.28

3

1.83

180,000

0.65

สานักปลัดทศบาล
สานักปลัดทศบาล/
กองคลัง/กองชาง/
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

6

3.66

535,000

1.93

บัญชีสรุปจำนวนครงกำรละงบประมำณ
ผนกำรดำนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมพิมไ ติมถึง ฉบับทีไ 3
ทศบำลตำบลปรุ฿หญ อำภอมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตร์/นวทำงกำรพัฒนำ
9. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 สงสริมละพัฒนาบทบาทของผูຌนาชุมชน คณะกรรมการหมูบຌาน ละ
ชุมชน฿หຌขຌมขใงพือไ ป็นผูຌนาการพัฒนาชุมชนละทຌองถิไนทีมไ ีคุณภาพ
9.2 สงสริม พัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติ ของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุผูຌ
พิการ ละดຌอยอกาส ดยการจัดกิจกรรมทีไ หมาะสมละดานินการ฿หຌกิดกองทุน
หรือจัดหางบประมาณ พือไ ดานินการพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวติ อยาง
ตอนืไอง รวมตลอดถึงการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความชานาญ฿นวิชาชีพทีไ หมาะสม
พือไ พึงไ ตนอง ลีๅยงตนองละครอบครัวเดຌอยางมีกียรติละศักดิ์ศรีทัดทียมกับ
บุคคลทัวไ เป
9.3 ดานินการสนับสนุน ละประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุก
ระดับ พือไ ป้องกันละ฿หຌมีการปราบปรามละกຌเขปัญหาการสพ การผลิต ละ
การจาหนายยาสพติด฿นทุกระดับ

รวม

10. ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรพัฒนำกำรกษตร
10.2 สนับสนุนการทาการกษตรทางลือก พือไ พิมไ คุณภาพละประสิทธิภาพ
ของนยบายศรษฐกิจพอพียงดยอาศัยทคนลยีททีไ ันสมัย ดยขอความรวมมือ
ละ฿หຌความรวมมือ
กับหนวยงานทังๅ ภาครัฐละอกชน

รวม
รวมทังๅ สิๅน

จำนวนครงกำร
ทีดไ ำนินกำร

คิดป็นรຌอยละของ
ครงกำรทังๅ หมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดป็นรຌอยละของ
งบประมำณทังๅ หมด

1

0.61

650,000

2.34

7

4.27

1,376,000

4.96

หนวยงำน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดทศบาล

สานักปลัดทศบาล/
กองการศึกษา

1

0.61

40,000

0.14
กองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

9

5.49

2,066,000

7.45

2

1.22

100,000

0.36
สานักปลัดทศบาล

2

1.22

100,000

0.36

164

100

27,749,105

100

