
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด าเนินการตามแผนพฒันาเทศบาล ให้สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการเร่งด่วนของประชาชนตามล าดบั 

ความส าคญั การซ่อมแซม ปรับปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้ประชาชน
ไดรั้บการบริการขั้นพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ 

โครงการ/กจิกรรม หน่วย

ด าเนินการ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 702,000               ชุมชนท่ี 2 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

บริเวณถนนสายหนา้บา้นนายเชิด - สายเกษตร ขนาดผิวจราจรกวา้ง   6   เมตร
ชุมชนท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ความยาว   173    มตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 698,800 ชุมชนท่ี 3 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

สายบา้นนายประเสริฐ ขนาดผิวจราจรกวา้ง   6   เมตร
ชุมชนท่ี 3 หมู่ท่ี 3 ความยาว   180    มตร

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 693,000               ชุมชนท่ี 4 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

บริเวณถนนสายบา้นนายชยั  ข  าเขม ขนาดผิวจราจรกวา้ง   6   เมตร
ชุมชนท่ี 4 หมู่ท่ี 4 ความยาว  175    มตร

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 693,000 ชุมชนท่ี 7 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 5 ขนาดผิวจราจรกวา้ง   6   เมตร
ชุมชนท่ี 7 หมู่ท่ี 7 ความยาว  200  เมตร พร้อมวางท่อระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร
5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดความ กวา้ง 6 เมตร ยาว 679,800               ชุมชนท่ี 12 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

บริเวณถนนสายเขาวงัแกว้ ซอย 1  600  เมตร พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.
 ชุมชนท่ี 12 หมู่ท่ี 12 ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 2  แห่ง

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า

ล าดับที่



โครงการ/กจิกรรม หน่วย

ด าเนินการ

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดความ กวา้ง 7 เมตร 816,000               ชุมชนท่ี 12 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

บริเวณถนนสายเขาวงัแกว้ ซอย 5 ยาว 700  เมตร พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.

 ชุมชนท่ี 12 หมู่ท่ี  12 ขนาด 1 เมตร จ านวน 2 แถว ๆ ละ 6 ท่อน

พร้อมก่อสร้างก าแพงคอนกรีตกนัน ้าเซาะและ

วางท่อประปาขนาด 2 น้ิว ความยาว 700 เมตร
7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดความ กวา้ง 6 เมตร 684,800               ชุมชนท่ี 5 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

บริเวณถนนสายบา้นนางปลูก เอมโอษ ยาว 600  เมตร พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.
 ชุมชนท่ี 5หมู่ท่ี  5 ขนาด 1 เมตร จ านวน 3 ท่อน

พร้อมก่อสร้างก าแพงคอนกรีตกนัน ้าเซาะและ

วางท่อระบายน ้า คสล.

ขนาด 0.60 เมตร จ านวน2 แถว ๆละ 7 ท่อน

พร้อมก่อสร้างก าแพงคอนกรีตกนัน ้าเซาะ

วางท่อระบายน ้า คสล.

ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน
8 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถงั ก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 701,000               ชุมชนท่ี 6 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

แชมเปญแบบหอสูง 3.80 เมตร ความยาว 3.80 เมตรและติดตั้งถงั

ชุมชนท่ี  6 หมู่ท่ี  6 เก็บน ้าแบบหอสูงรูปแชมเปญขนาด 20

ลูกบาศกเ์มตร ความสูง 20 เมตร พร้อมขดุเจาะ

บ่อบาดาล จ านวน 1  บ่อ พร้อมติดตั้งถงักรอง

จ านวน 1  ถงั

สถานที่ด าเนินการ
ล าดับที่

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ



2. ด้านการศึกษา 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หน่วย

ที่ ด าเนินการ

1 โครงการเพ่ิมศกัยภาพผูสู้งอายุ โครงการเพ่ิมศกัยภาพผูสู้งอายุ 100,000               ภายในเขตเทศบาล ส านกัปลดั

เมืองปรกฟ้า
1 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์ โครงการจดัขบวนแห่นางสงกรานต์

และกิจกรรมออกร้านกาชาดประจ าปี 2560
จดัขบวนแห่นางสงกรานตแ์ละกิจกรรมออกร้านการชาด
ประจ าปี 2560

200,000               

อ าเภอเกาะจนัทร์

ส านกัปลดั

2 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์ โครงการจดังานประเพณีอ าเภอเกาะ
จนัทร์ ประจ าปี 2560 จดังานประเพณีอ าเภอเกาะจนัทร์ ประจ าปี  2560

30,000                 
อ าเภอเกาะจนัทร์

ส านกัปลดั

3 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 100,000               ร.ร.ในเขตเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า

กองการศึกษา

4 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาสตัตพรม  โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ จดัโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั 35,000                 รร.บา้นเขาสตัตพรม กองการศึกษา

5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองชุมเห็ด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละค่านิยม หลกั 12 ประการ

จดัโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึง
ประสงคแ์ละค่านิยม หลกั 12 ประการ

35,000                 ร.ร.บา้นหนองชุมเห็ด กองการศึกษา

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเจ็ดเนิน โครงการฝึกอาชีพท าขนม จดัโครงการฝึกอาชีพท าขนม 35,000                 ร.ร.บา้นเจ็ดเนิน กองการศึกษา

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองยายหมาดโครงการเขา้ค่ายคุณธรรม
จริยธรรมค่ายพุทธบุตร

จดัโครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร 35,000                 ร.ร.บา้นหนองยายหมาด กองการศึกษา

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม สถานที่ด าเนินการ

           เทศบาลเมืองปรกฟ้า  ไดมี้การส่งเสริมพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองปรกฟ้าและสนบัสนุน

โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ตลอดจนส่งเสริมในโครงการ อาหารกลางวนั - นม 

 เพ่ือให้เด็กไดมี้อาหารรับประทานอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพครบ 5 หมู่ และส่งเสริมบุคลากร(ครู)ให้มีความรู้ประสิทธิภาพ

พร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้ต่อไป



ล าดับ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หน่วย

ที่ ด าเนินการ

8 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแปลง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จดัโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 35,000                 ร.ร.บา้นแปลง กองการศึกษา

9 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาวงัแกว้   โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

จดัโครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 35,000                 ร.ร.บา้นเขาวงัแกว้ กองการศึกษา

10 อุดหนุนโรงเรียนบา้นโคง้ประดู่  โครงการฝึกอาชีพตดัผม จดัโครงการสอนนาฏศิลป์ให้กบันกัเรียน 35,000                 ร.ร.บา้นโคง้ประดู่ กองการศึกษา

11 อุดหนุนโรงเรียนบา้นชุมนุมปรกฟ้า โครงการฝึกอบรมทกัษะ
อาชีพเกษตรกรรม

จดัโครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพเกษตรกรรม 35,000                 ร.ร.บา้นชุมนุมปรกฟ้า กองการศึกษา

12 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเนินทุ่ง โครงการเขา้ค่ายฝึกอบรมศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม

จดัโครงการคาราวานส่งเสริมพฒันาการ 4  ดา้นของเด็กก่อน
วยัเรียน

35,000                 ร.ร.บา้นเนินทุ่ง กองการศึกษา

3. ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ไดด้ าเนินการส่งเสริมพฒันากองทุนสุขภาพประจ าต  าบลให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมงานป้อง

กนัโรคระบาดต่าง ๆ เช่น ไขเ้ลือดออก งานส่งเสริมกลุ่ม อสม. ให้มีความเขม็แขง็ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีการ

ออกก าลงักาย เพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ึน และส่งเสริมงานดา้นสาธารณสุขต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเขม็แขง็และมีประสิทธิภาพมาก

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย

ท่ี ด าเนินการ

1 โครงการรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และเพศสมัพนัธ์
ก่อนวยั แก่เยาวชนและแกนน าชุมชน

จดักิจกรรมณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และ
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยั แก่เยาวชนและแกนน าชุมชน 60,000                 

ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า กองสาธารณสุข ฯ

2 โครงการอบรมแกนน าชุมชนและผูป้ระกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ

จดัอบรมแกนน าชุมชนและผูป้ระกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ

35,000                 
ในเขตเทศบาล   เมือง

ปรกฟ้า
กองสาธารณสุข ฯ

3 โครงการฝึกทีกษะการเล่นฟุตซอล จดัโครงการฝึกทกัษะการเล่นฟุตซอล
100,000               

เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม สถานที่ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ



ล าดับ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หน่วย

ที่ ด าเนินการ

4 โครงการแข่งขนักีฬา จดัโครงการแข่งขนักีฬาในเขตเทศบาล 400,000               ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า

กองการศึกษา

5 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกเชิงรุกแบบบูรณา
การ

จดัโครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกเชิงรุกแบบ
บูรณาการ

150,000               ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า กองสาธารณสุข ฯ

6 โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จดัโครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 130,000               ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า กองสาธารณสุข ฯ

7 โครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และคุมก าเนิดสตัวเ์ชิงรุกแบบ
บูรณาการ

จดัโครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และคุมก าเนิดสตัวเ์ชิงรุก
แบบบูรณาการ

100,000               ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า กองสาธารณสุข ฯ

9 อุดหนุน  อสม.ในชุมชน อุดหนุนการด าเนินงานของอสม.ในเขตเทศบาล จ านวน   14  
 ชุมชน

105,000               ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า

กองสาธารณสุข ฯ

10 อุดหนุนกาชาดจงัหวดัชลบุรี อุดหนุนการด าเนินงานของกาชาดจงัหวดัชลบุรี 130,000               กาชาดจงัหวดัชลบุรี
กองสาธารณสุข ฯ

4. ด้านการส่งเสริมด้านกฬีาและพัฒนาเยาวชน

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ไดมี้การส่งเสริมและสนบัสนุนเยาวชนในพ้ืนท่ีให้มีการเล่นกีฬาในชุมชน เพ่ือให้ห่างไกล

จากยาเสพติดและมุ่งเนน้ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1 โครงการชุมชนเขม็แขง็เอาชนะยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชน 100,000               เทศบาลเมือง กองวิชาการ ฯ

เอาชนะยาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื เขม็แขง็เอาชนะยาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื ปรกฟ้า
2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 100,000               เทศบาลเมือง กองวิชาการ ฯ

ยาเสพติดในเขตเทศบาล แกไ้ขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ปรกฟ้า
3 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติด

จดัโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 50,000                 อ าเภอเกาะจนัทร์ กองวิชาการ ฯ

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม สถานที่ด าเนินการ



ล าดับ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หน่วย

ที่ ด าเนินการ

4 อุดหนุนจงัหวดัชลบุรี โครงการเพ่ิมศกัยภาพในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดของศูนยอ์  านวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจงัหวดัชลบุรี

เพ่ิมศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
ศูนยอ์  านวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

80,000                 จงัหวดัชลบุรี กองวิชาการ ฯ

5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองชุมเห็ด โครงการสร้าง อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองชุมเห็ด โครงการสร้าง                     5,000 โรงเรียน กองวิชาการ ฯ

เยาวชนรุ่นใหม่ตา้นภยัยาเสพติด เยาวชนรุ่นใหม่ตา้นภยัยาเสพติด บา้นหนองชุมเห็ด 

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเจ็ดเนิน โครงการเสริมสร้าง อุดหนุนโรงเรียนบา้นเจ็ดเนิน โครงการเสริมสร้าง                     5,000 โรงเรียน กองวิชาการ ฯ

ภูมิคุม้กนัตา้นยาเสพติด ภูมิคุม้กนัตา้นยาเสพติด บา้นเจ็ดเนิน 

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้นโคง้ประดู่โครงการกีฬาพ้ืนบา้น อุดหนุนโรงเรียนบา้นโคง้ประดู่โครงการกีฬาพ้ืนบา้น                     5,000 โรงเรียน กองวิชาการ ฯ

ตา้นยาเสพติด ตา้นยาเสพติด บา้นโคง้ประดู่

8 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเนินทุ่งโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ อุดหนุนโรงเรียนบา้นเนินทุ่งโครงการเยาวชนรุ่นใหม่                     5,000 โรงเรียน กองวิชาการ ฯ

ตา้นยาเสพติด ตา้นยาเสพติด บา้นเนินทุ่ง

9 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาวงัแกว้ โครงการเยาวชน อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาวงัแกว้ โครงการเยาวชน                     5,000 โรงเรียน กองวิชาการ ฯ

สดใสตา้นยาเสพติด สดใสตา้นยาเสพติด บา้นเขาวงัแกว้ 

10 อุดหนุนโรงเรียนบา้นสระตาพรม โครงการส่งเสริม อุดหนุนโรงเรียนบา้นสระตาพรม โครงการส่งเสริม                     5,000 โรงเรียน กองวิชาการ ฯ

เล้ียงดูเด็กดว้ยค่านิยม 12 ประการ ตา้นยาเสพติด เล้ียงดูเด็กดว้ยค่านิยม 12 ประการ ตา้นยาเสพติด บา้นสระตาพรม 

11 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองยายหมาด อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองยายหมาด โครงการป้องกนั                     5,000 โรงเรียน กองวิชาการ ฯ

โครงการป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บา้นหนองยายหมาด 

12 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแปลง โครงการณรงคต่์อตา้นยา อุดหนุนโรงเรียนบา้นแปลง โครงการณรงคต่์อตา้นยา                     5,000 โรงเรียนบา้นแปลง กองวิชาการ ฯ

เสพติด เสพติด

13 อุดหนุนโรงเรียนบา้นปรกฟ้า โครงการลูกเสือ อุดหนุนโรงเรียนบา้นปรกฟ้า โครงการลูกเสือ                     5,000 โรงเรียนบา้นปรกฟ้า กองวิชาการ ฯ

ตา้นภยัยาเสพติด ตา้นภยัยาเสพติด

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม สถานที่ด าเนินการ



5. ด้านการส่งเสริมงานด้านศาสนา -  วฒันธรรม - ประเพณท้ีองถิน่

1 โครงการจดักิจกรรมประเพณีบุญกลางบา้นและแห่มีศรีผีกระดง้
จดักิจกรรมประเพณีบุญกลางบา้นภายในเขตเทศบาล

50,000                 ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า

กองการศึกษา

2 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทงบา้นสระตาพรหม   ชุมชนท่ี
 3  หมู่ท่ี 3 จดังานประเพณีลอยกระทงบา้นหนองชุมเห็ด

150,000               บา้นสตัตพรหม กองการศึกษา

3 โครงการสงเสริมการเรียน จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียน 77,000                 ชุมชนท่ี 7 กองการศึกษา

การสอนศาสนาและจริยธรรม อุดหนุน การสอนศาสนาและจริยธรรม อุดหนุน
มสัยดิมุสตาฟา ชุมชนท่ี 7 หมู่ท่ี 7 มสัยดิมุสตาฟา

4 โครงการจดังานวนัสงกรานตแ์ละส่งเสริมวนัผูสู้งอายุ โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 100,000               ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า

กองการศึกษา

6. ด้านส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน - กลุ่มสตรี -  ให้มีความเข็มแข็ง

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล 100,000               ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า

ส านกัปลดั

7. ด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้

8 โครงการอบรมผูป้ระกอบการดา้นสุขาภิบาลอาหาร จดัโครงการอบรมผูป้ระกอบการดา้นสุขาภิบาลอาหาร 50,000                 ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า

กองสาธารณสุข ฯ

9 อุดหนุน  อสม.ในชุมชน อุดหนุนการด าเนินงานของอสม.ในเขตเทศบาล จ านวน   14  
 ชุมชน

105,000               ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า

กองสาธารณสุข ฯ

10 อุดหนุนกาชาดจงัหวดัชลบุรี อุดหนุนการด าเนินงานของกาชาดจงัหวดัชลบุรี 130,000               กาชาดจงัหวดัชลบุรี กองสาธารณสุข ฯ



8. ด้านส่งเสริมกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ให้ความเข็มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

ผลการด าเนินงาน

ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน จดัโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 300,000               เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

2 โครงการอบรมอคัคีภยัเบ้ืองตน้ จดัโครงการอบรมอคัคีภยัเบ้ืองตน้ 70,000                 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

3 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย จดัโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนใน
เขตเทศบาล

100,000               เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

4 โครงการรณรงคก์ารใช้รถใช้ถนน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการณรงคก์ารใช้รถใช้ถนน 50,000                 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

5 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม/่สงกรานต ์ประจ าปี  2560

จดัโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่/สงกรานต ์ประจ าปี  2560

30,000                 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

1 โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีและผูน้ าทอ้งท่ี

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าทอ้งท่ี

700,000               ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า

ส านกัปลดั

2 โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ผูบ้ริหารสมาชิกสภา
เทศบาลพนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าทอ้งท่ี

จดัโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ผูบ้ริหารสมาชิกสภา
เทศบาลพนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าทอ้งท่ี

50,000                 ในเขตเทศบาล   เมือง
ปรกฟ้า

ส านกัปลดั

3 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี จดัท าโครงการจดัท าแผนท่ีภาษี 500,000               ในเขตเทศบาลเมือง กองคลงั

ปรกฟ้า

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ล าดับ หน่วย

ที่
ด าเนินการ

1 โครงการจดักิจกรรมวนัเทศบาล จดักิจกรรมวนัเทศบาล 10,000                 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

2 โครงการจดักิจกรรมวนัส าคญัของชาติ จดักิจกรรมวนัส าคญัของชาติ 50,000                 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

3 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี จดัท าโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 30,000                 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

4 โครงการจดัประชุมประชาคมชุมชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจดัประชุมประชาคมชุมชน                   40,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองวิชการ ฯ

5 โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นกฏหมายชุมชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ดา้นกฏหมายชุมชน                   40,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองวิชการ ฯ

6 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์ โครงการจดังานรัฐพิธีฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจดังานรัฐพิธีเพ่ือถวายเป็นราช
สกัการะและเฉลิมพระเกียรติฯ

                  80,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

7 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์ โครงการเพ่ือการพฒันาศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารและการจดัซ้ือจดัจา้งอ าเภอเกาะจนัทร์ประจ าปี
งบประมาณ 2560

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ือการพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสาร
และการจดัซ้ือจดัจา้งอ าเภอเกาะจนัทร์ประจ าปีงบประมาณ  
2560

                  25,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

8 โครงการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานเขตเมือง เพ่ือจา้งเหมาการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของ                   45,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

ปี 2560 ประชากรในครัวเรือนต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองปรกฟ้า

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1  ดา้นเส้นทางคมนาคมให้ไดม้าตรฐาน 8 8.42 4,967,400 46.14 กองช่าง
1.3  ดา้นประปาชุมชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ 1 1.05 701,000 6.51 กองช่าง

รวม 9 9.47 5,668,400 52.65

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้

2.2  ดา้นการส่งเสริมดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 16 16.84 1,022,000 9.49 กองการศึกษา
2.3  ดา้นการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข และกีฬา 9 9.47 1,260,000 11.70 กองสาธารณสุขฯ
2.4  ดา้นความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน 5 5.26 550,000 5.10 ส านกัปลดั

รวม 30 31.57 2,832,000 26.30

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.1  ดา้นการพฒันาหน่วยงาน/ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 3 3.15 1,250,000 11.61 ส านกัปลดั

3.2  ดา้นการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 8 8.42 320,000 2.97
ส านกัปลดั / กอง

วิชาการ ฯ

3.3   ดา้นการปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน 32 33.68 319,200 2.96 กองคลงั

รวม 43 45.26 1,889,200 17.55

                                                         บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ    

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองปรกฟ้า



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 13 13.68 375,000                 3.48 กองวิชาการ ฯ
5.1  ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

รวม 13 13.68 375,000                 3.48
รวม   5    ยุทธศาสตร์ 95 100 10,764,600 100

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

                                                         บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ    

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองปรกฟ้า




