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ค ำน ำ 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  เป็นเอกสาร 
ท่ีระบุถึงแผนงาน โครงการ กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙  
( ฉบับท่ี ๒ ) ข้อ ๒๗ ระบุแผนด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

  เทศบาลเมืองปรกฟ้าจึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ขึ้น  โดยน า
โครงการและกิจกรรมท่ีในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาจัดท าเป็นปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต่อไป 

 

 

                                                                          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
                                                                          แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



 

บทน า 

๑.๑ ความหมาย 

  “แผนการด าเนิน” หมายถึง แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนสามปีและแผนการด าเนินงาน 
ซึ่งแผนการด าเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดตาม แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ 
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้
การติดตามประเมินผล เมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการหน่วยกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีต้องการด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณา แผน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ 
  ๔. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙                
( ฉบับท่ี ๒ ) ข้อ ๒๗ ระบุแผนด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก 



 

 

หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   
 การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ๑. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้  
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๒. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๓. ได้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจด าเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

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

( ผด. 2 )                                   บัญชีโครงการ /กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ล าดบั
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

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

ล าดบั
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2560สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2559งบประมาณ



1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.3 แนวทางการพัฒฯด้านประปาชุมชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 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

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวติผู้ด้อยโอกาสให้มีสวสัดิการและคุณภาพชีวติที่ดี

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 โครงการเพ่ิมศกัยภาพผูสู้งอายุ โครงการเพ่ิมศกัยภาพผูสู้งอายุ 100,000   ภายในเขตเทศบาล ส านกัปลดั

เมืองปรกฟ้า

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2559 พ.ศ.2560สถานท่ีด าเนินการ



2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ล าดบั
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์ โครงการจดัขบวนแห่
นางสงกรานตแ์ละกิจกรรมออกร้านกาชาดประจ าปี 
2560

จดัขบวนแห่นางสงกรานตแ์ละกิจกรรมออกร้านการชาด
ประจ าปี 2560

200,000   

อ าเภอเกาะจนัทร์

ส านกัปลดั

2 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์ โครงการจดังานประเพณี
อ าเภอเกาะจนัทร์ ประจ าปี 2560 จดังานประเพณีอ าเภอเกาะจนัทร์ ประจ าปี  2560

30,000     
อ าเภอเกาะจนัทร์

ส านกัปลดั

3 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 100,000   ร.ร.ในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

4 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาสตัตพรม  โครงการเรียนรู้
สู่อาชีพ

จดัโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั 35,000     รร.บา้นเขาสตัตพรม กองการศึกษา

5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองชุมเห็ด โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์
และค่านิยม หลกั 12 ประการ

จดัโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึง
ประสงคแ์ละค่านิยม หลกั 12 ประการ

35,000     ร.ร.บา้นหนองชุมเห็ด กองการศึกษา

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเจ็ดเนิน โครงการฝึกอาชีพท า
ขนม

จดัโครงการฝึกอาชีพท าขนม 35,000     ร.ร.บา้นเจ็ดเนิน กองการศึกษา

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองยายหมาดโครงการเขา้
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร

จดัโครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร 35,000     ร.ร.บา้นหนองยาย
หมาด

กองการศึกษา

8 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแปลง โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

จดัโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 35,000     ร.ร.บา้นแปลง กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2560พ.ศ.2559สถานท่ีด าเนินการ



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

9 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาวงัแกว้   โครงการเขา้ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม

จดัโครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 35,000     ร.ร.บา้นเขาวงัแกว้ กองการศึกษา

10 อุดหนุนโรงเรียนบา้นโคง้ประดู่  โครงการฝึกอาชีพ
ตดัผม

จดัโครงการสอนนาฏศิลป์ให้กบันกัเรียน 35,000     ร.ร.บา้นโคง้ประดู่ กองการศึกษา

11 อุดหนุนโรงเรียนบา้นชุมนุมปรกฟ้า โครงการ
ฝึกอบรมทกัษะอาชีพเกษตรกรรม

จดัโครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพเกษตรกรรม 35,000     ร.ร.บา้นชุมนุมปรก
ฟ้า

กองการศึกษา

12 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเนินทุ่ง โครงการเขา้ค่าย
ฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

จดัโครงการคาราวานส่งเสริมพฒันาการ 4  ดา้นของเด็ก
ก่อนวยัเรียน

35,000     ร.ร.บา้นเนินทุ่ง กองการศึกษา

13 โครงการจดักิจกรรมประเพณีบุญกลางบา้นและแห่
มีศรีผีกระดง้ จดักิจกรรมประเพณีบุญกลางบา้นภายในเขตเทศบาล

50,000     ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

14 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทงบา้นสระตา
พรหม   ชุมชนท่ี 3  หมู่ท่ี 3 จดังานประเพณีลอยกระทงบา้นหนองชุมเห็ด

150,000   บา้นสตัตพรหม กองการศึกษา

15 โครงการสงเสริมการเรียน จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียน 77,000     ชุมชนท่ี 7 กองการศึกษา

การสอนศาสนาและจริยธรรม อุดหนุน การสอนศาสนาและจริยธรรม อุดหนุน
มสัยดิมุสตาฟา ชุมชนท่ี 7 หมู่ท่ี 7 มสัยดิมุสตาฟา

16 โครงการจดังานวนัสงกรานตแ์ละส่งเสริมวนั
ผูสู้งอายุ

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 100,000   ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2560พ.ศ.2559



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านสาธารณสุขและกฬีา

ล าดบั หน่วย

ท่ี
ด าเนินการ ต.ค

.
พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 โครงการรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และ
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยั แก่เยาวชนและแกนน าชุมชน

จดักิจกรรมณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และ
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยั แก่เยาวชนและแกนน าชุมชน 60,000     

ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กอง
สาธารณสุข ฯ

2 โครงการอบรมแกนน าชุมชนและผูป้ระกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

จดัอบรมแกนน าชุมชนและผูป้ระกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ

35,000     
ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กอง
สาธารณสุข ฯ

3 โครงการฝึกทีกษะการเล่นฟุตซอล จดัโครงการฝึกทกัษะการเล่นฟุตซอล
100,000   

เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขนักีฬา จดัโครงการแข่งขนักีฬาในเขตเทศบาล 400,000   ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

5 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกเชิง
รุกแบบบูรณาการ

จดัโครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกเชิงรุก
แบบบูรณาการ

150,000   ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กอง
สาธารณสุข ฯ

6 โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จดัโครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 130,000   ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กอง
สาธารณสุข ฯ

6 โครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และคุมก าเนิดสตัว์
เชิงรุกแบบบูรณาการ

จดัโครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และคุมก าเนิดสตัวเ์ชิง
รุกแบบบูรณาการ

100,000   ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กอง
สาธารณสุข ฯ

7 โครงการอบรมผูป้ระกอบการดา้นสุขาภิบาลอาหาร จดัโครงการอบรมผูป้ระกอบการดา้นสุขาภิบาลอาหาร 50,000     ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กอง
สาธารณสุข ฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านสาธารณสุขและกฬีา

ล าดบั หน่วย

ท่ี
ด าเนินการ ต.ค

.
พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

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

105,000   ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กอง
สาธารณสุข ฯ

9 อุดหนุนกาชาดจงัหวดัชลบุรี อุดหนุนการด าเนินงานของกาชาดจงัหวดัชลบุรี 130,000   กาชาดจงัหวดัชลบุรี กอง
สาธารณสุข ฯ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

ล าดบั หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน จดัโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 300,000   เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

2 โครงการอบรมอคัคีภยัเบ้ืองตน้ จดัโครงการอบรมอคัคีภยัเบ้ืองตน้ 70,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

3 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย จดัโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
ในเขตเทศบาล

100,000   เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

4 โครงการรณรงคก์ารใช้รถใช้ถนน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการณรงคก์ารใช้รถใช้ถนน 50,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

5 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม/่สงกรานต ์
ประจ าปี  2560

จดัโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม/่สงกรานต ์ประจ าปี  2560

30,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2560

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2559

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



2.5 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ล าดบั
หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล 100,000   ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

ส านกัปลดั

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาหน่วยงาน/ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ล าดบั
หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารสมาชิกสภา
เทศบาลพนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าทอ้งท่ี

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าทอ้งท่ี

700,000   ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

ส านกัปลดั

2 โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ผูบ้ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูน้ า
ทอ้งท่ี

จดัโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ผูบ้ริหารสมาชิก
สภาเทศบาลพนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าทอ้งท่ี

50,000     ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

ส านกัปลดั

3 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี จดัท าโครงการจดัท าแผนท่ีภาษี 500,000   ในเขตเทศบาลเมือง กองคลงั

ปรกฟ้า

พ.ศ.2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2559

พ.ศ.2560พ.ศ.2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ



3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ล าดบั หน่วย

ท่ี
ด าเนินการ ต.ค

.
พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

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 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ดา้นกฏหมาย
ชุมชน

     40,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองวิชการ ฯ

6 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์ โครงการจดังานรัฐพิธีฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจดังานรัฐพิธีเพ่ือถวายเป็นราช
สกัการะและเฉลิมพระเกียรติฯ

     80,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

7 อุดหนุนอ าเภอเกาะจนัทร์ โครงการเพ่ือการพฒันา
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารและการจดัซ้ือจดัจา้งอ าเภอเกาะ
จนัทร์ประจ าปีงบประมาณ 2560

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ือการพฒันาศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารและการจดัซ้ือจดัจา้งอ าเภอเกาะจนัทร์ประจ าปี
งบประมาณ  2560

     25,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

8 โครงการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานเขตเมือง เพ่ือจา้งเหมาการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของ      45,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

ปี 2560 ประชากรในครัวเรือนต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองปรกฟ้า

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2559พ.ศ.2558



3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน

ล าดบั

ท่ี

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

1 จดัซ้ือเกา้อ้ีท  างาน จดัซ้ือเกา้อ้ีท  างานฟองน ้าแบบมีโช้ค 3,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

จ านวน 1  ตวั

2 จดัซ้ือชั้งวางเอกสารแบบใส่แฟ้ม จดัซ้ือชั้งวางเอกสารแบบใส่แฟ้ม 3,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

จ านวน 1  ใบๆละ 3,000 บาท

3 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ แบบเปิด จดัซ้ือตูเ้ก็บเก็บเอกสาร 5,500       เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

 ชนิด 2 บานแบบทึบแบบเปิด จ านวน 1 ใบ

4 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเล่ือน แบบ จดัซ้ือตูเ้ก็บเก็บเอกสาร 10,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

กระจก  ชนิด 2 บานเลือน แบบกระจก จ านวน 2 ใบ

5 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบเลือน จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบเลือน 10,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

แบบทึบ แบบทึบ จ านวน  2  ใบ

6 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 4  ล้ินชกั จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 4 ล้ินชกั 3,500       เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

จ านวน 1  ใบ 

7 จดัซ้ือโตะ๊ท างานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จดัซ้ือโตะ๊ท างานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 5,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

จ านวน 1 ตวั

8 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังาน 22,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

 จ านวน 1  เคร่ือง

9 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด    LED 3,300       เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

ชนิด   LED ชนิด ขาว ด า ขาวด า จ  านวน 1 เคร่ือง

10 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จดัซ้ือเคร่ืองส ารอง 3,200       เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านกัปลดั

ขนาด 800  VA  ไฟฟ้า ขนาด 800  VA จ านวน 1  เคร่ือง

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ



3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน

ล าดบั

ท่ี

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

11 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังาน 22,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองวิชาการ ฯ

 จ านวน 1  เคร่ือง

12 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 7,900       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองวิชาการ ฯ

ชนิดแบบฉีดหมึก ชนิดแบบฉีดหมึก จ านวน 1  เคร่ือง

13 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จดัซ้ือเคร่ืองส ารอง 3,200       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองวิชาการ ฯ

ขนาด 800  VA  ไฟฟ้า ขนาด 800  VA จ านวน 1  เคร่ือง

14 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเล่ือน แบบ จดัซ้ือตูเ้ก็บเก็บเอกสาร 15,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองคลงั

กระจก  ชนิด 2 บานเลือน แบบกระจก  จ  านวน 3 ใบ

15 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบเลือน จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบเลือน 15,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองคลงั

แบบทึบ แบบทึบ จ านวน  3  ใบ

16 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 3  ล้ินชกั จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 4 ล้ินชกั 3,500       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองคลงั

จ านวน 1  ใบ 

17 จดัซ้ือโตะ๊ท างานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จดัซ้ือโตะ๊ท างานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 5,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองคลงั

จ านวน 1 ตวั

20 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ 7,900       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองคลงั

ชนิดแบบฉีดหมึก ชนิดแบบฉีดหมึก จ านวน 1  เคร่ือง

21 จดัซ้ือเกา้อ้ีท  างาน จดัซ้ือเกา้อ้ีท  างานฟองน ้าแบบมีโช๊ด 3,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

 จ านวน  1 ตวั

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน

ล าดบั

ท่ี

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

22 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเล่ือน แบบ จดัซ้ือตูเ้ก็บเก็บเอกสาร 5,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

กระจก  ชนิด 2 บานเลือน แบบกระจก จ านวน 1 ใบ

23 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบเลือน จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบเลือน 5,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

แบบทึบ แบบทึบ จ านวน  1  ใบ

24 จดัซ้ือโตะ๊ท างานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จดัซ้ือโตะ๊ท างานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 5,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

จ านวน 1 ตวั

25 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารอง 3,200       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

ขนาด 800  VA  ไฟฟ้า ขนาด 800  VA จ านวน 1  เคร่ือง

26 จดัซ้ือพดัลมติดผนงั พดัลมติดผนงัขนาดใบพดั 16  น้ิว จ  านวน 8 16,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

ตวั ๆ  ละ    2,000    บาท

27 จดัซ้ือเกา้อ้ีท  างาน เกา้อ้ีท  างานฟองน ้าแบบมีโช๊ด จ านวน  1 ตวั 3,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองสาธารณสุข

28 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ แบบเปิด จดัซ้ือตูเ้ก็บเก็บเอกสาร 11,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองสาธารณสุข

 ชนิด 2 บานแบบทึบแบบเปิด จ านวน 1 ใบ

29 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเล่ือน แบบ จดัซ้ือตูเ้ก็บเก็บเอกสาร 5,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองสาธารณสุข

กระจก  ชนิด 2 บานเลือน แบบกระจก จ านวน 1 ใบ

30 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเล่ือน แบบ จดัซ้ือตูเ้ก็บเก็บเอกสาร 10,000     เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองสาธารณสุข

ทึบ  ชนิด 2 บานเลือน แบบกระจก จ านวน 1 ใบ

31 จดัซ้ือโตะ๊ท างานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จดัซ้ือโตะ๊ท างานขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 5,000       เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองสาธารณสุข

จ านวน 1  ตวั

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ



3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน

ล าดบั

ท่ี

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

32 จดัซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอยละเอียด จดัซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอยละเอียด 100,000   เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองสาธารณสุข

จ านวน 1  เคร่ือง

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ล าดบั
หน่วย

ท่ี
ด าเนินการ ต.ค

.
พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

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 โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

จดัโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 50,000     อ าเภอเกาะจนัทร์ กองวิชาการ ฯ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ



5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ล าดบั
หน่วย

ท่ี
ด าเนินการ ต.ค

.
พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

4 อุดหนุนจงัหวดัชลบุรี โครงการเพ่ิมศกัยภาพในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของศูนย์
อ  านวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวดั
ชลบุรี

เพ่ิมศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ของศูนยอ์  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 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ล าดบั
หน่วย

ท่ี
ด าเนินการ ต.ค

.
พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

12 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแปลง โครงการณรงคต่์อตา้นยา อุดหนุนโรงเรียนบา้นแปลง โครงการณรงคต่์อตา้นยา        5,000 โรงเรียนบา้นแปลง กองวิชาการ ฯ

เสพติด เสพติด

13 อุดหนุนโรงเรียนบา้นปรกฟ้า โครงการลูกเสือ อุดหนุนโรงเรียนบา้นปรกฟ้า โครงการลูกเสือ        5,000 โรงเรียนบา้นปรกฟ้า กองวิชาการ ฯ

ตา้นภยัยาเสพติด ตา้นภยัยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



( ผด . 1  )

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 /        

     กองวิชาการ ฯ

3.3   ดา้นการปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน 32 33.68 319,200 2.96 กองคลงั

รวม 43 45.26 1,889,200 17.55

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

                                                         บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ    



( ผด . 1  )

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

แผนการด าเนินงานงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

                                                        บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ


