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ค ากล่าวน า 
 

 แผนการด าเนินงาน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ท่ีด าเนินจริงท้ังหมดในพื้นท่ี 
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้าในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
กล่าวคือเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ท้ังท่ี เป็นงบประมาณของเทศบาลเมืองปรกฟ้า มาจัดท าแผนการ
ด าเนินงานขึ้น  เพื่อเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ   

 ในการนี้ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองปรกฟ้า  
ส่วนราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ท่ีให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 เทศบาลเมืองปรกฟ้า  จักได้น าแผนการด าเนินงานนี้ไปปฏิบัติ  เพื่อความผาสุขของประชาชนใน 
ท้องถิ่นต่อไป  
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ค าน า 
 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
จัดท าขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีต้องการด าเนินการในเขตพื้นท่ีของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ต้องด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ท้ังท่ีปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 และท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน โดย
ได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีได้แสดง
ถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด  
 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน 
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
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                      เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
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บทน า 
 

1.1 บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ี
บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561 – 
2564) และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพิ่ ม เ ติมฉบับ ท่ี  2  พ .ศ . 2559  ประกอบหนั ง สือกระทวงมหาดไทย ด่วน ท่ี สุด ท่ี  มท 0810 .3 
/ว.0600  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.03/ว 6247  ลง
วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2560 เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองปรกฟ้า และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ตามรูปแบบท่ีก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น 
“แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.2/ว.5797 ลงวันท่ี 10 ต.ค.2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลเมืองปรกฟ้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ขึ้นและเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมท้ังการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อ
ส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 
  
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับ
แต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีของเทศบาล
ต าบลตัวอย่างซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลเมืองปรกฟ้า และโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีของ
เทศบาลต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า และเมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการด า เนินงาน
เสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด าเนินงานจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนท่ี 1   บทน า  ประกอบด้วย   1) บทน า  2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ส่วนท่ี 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(ผด.02)  3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น  (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศเมืองปรกฟ้าให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 
15 วัน นับจากวันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 
30 วัน 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 
1. ท าใหก้ารด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวม
ท้ังหมดด้วย  

 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน 
โดยมีล าดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ี
ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่ งไปส้ินสุด
เดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.  
 



 



1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

หน่วย

ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายทับบริบูรณ์-สระตาพรหม 
ชุมชนที่ 6 หมูท่ี่ 6

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร ความยาว 1,350 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,100
 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ า คสล. 1-Ø0.60 เมตร 
(มอก.ชั้น3) จ านวน 7 ท่อน พร้อมกอ่สร้างก าแพง คสล.กนัน้ า
กดัเซาะทั้งสองด้าน

5,055,000   ชุมชนที่ 6 หมูท่ี่ 6 กองช่าง

1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

1.3 พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ

หน่วย

ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

1 โครงการขยายท่อเมนประปา บริเวณถนน
สายหน้าตลาดปรกฟา้ ชุมชนที่ 7 หมูท่ี่ 7

โดยท าการขุดดินขนาดความกว้างเฉล่ีย 0.30 เมตร ความลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร ความยาว 1,960 เมตร และวางท่อ PVC
ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 1,960 เมตร พร้อมติดต้ังอปุกรณ์
และกลบเกล่ียเรียบ

187,000      ชุมชนที่ 7 หมูท่ี่ 7 กองช่าง

ผด.2

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ/กจิกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ล าดับ รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ





ก.ย
.

ก.ย
.

ผด.2

พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองปรกฟ้า
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ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ/กจิกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ล าดับ รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ






