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ค ากล่าวน า 

 
 แผนการด าเนินงาน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ท่ีด าเนินจริงท้ังหมดในพื้นท่ี 
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้าในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
กล่าวคือเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังท่ี เป็นงบประมาณของเทศบาลเมืองปรกฟ้า มาจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น  เพื่อเป็น
ตัวก 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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 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า จัดท าขึ้นตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรมท่ีต้องการด าเนินการจริงท้ังหมดในเขตพื้น ท่ีของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ต้องด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ท้ังท่ีปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ 2562 และท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ท้ังภาครัแและเอกชน โดยได้จ าแนก
รายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีได้แสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด  
 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน 
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
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บทน า 
 

1.1 บทน า 
 

รัแธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นรัแธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะ
พื้นแานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษแกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมาก 

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  แก้ ไข
เพิ่ ม เ ติมฉบับ ท่ี  2  พ . ศ . 2 559  ประกอบหนั ง สือกระทวงมหาดไทย ด่ วน 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.2562 
ตามรูปแบบท่ีก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว.5797 
ลงวันท่ี 10 ต.ค.2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลเมืองปรกฟ้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้นและเพื่อก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมท้ัง
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผล
เมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลมืองปรกฟ้า มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/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 การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาด
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 ท่ีมี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ 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 รัแวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
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  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 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 เทศบาลต าบลตัวอย่าง     และโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัแวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีของ
เทศบาลต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลตัวอย่าง   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลตัวอย่าง และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลตัวอย่าง    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลตัวอย่าง  และ
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลตัวอย่าง พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการด า เนินงาน
เสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลตัวอย่าง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด า เนินงานจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนท่ี 1   บทน า  ประกอบด้วย   1) บทน า  2) วัตถุประสงค์ของแผนการ
ด าเนินงาน  3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ส่วนท่ี 2   บัญชี
โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)  3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น  (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 าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลตัวอย่าง  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง 
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บัญชโีครงการ/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.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

 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. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง .
  
  

 
 



1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม 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
.

ก.ย
.

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 500,000    ชุมชนที่ 11 หมูท่ี่ 11 กองช่าง
เหล็ก  บริเวณถนนสายบ้านแปลง -หนอง
กนัเกรา ช่วง 4หนองกนัเกรา   ช่วงที่ 4

ชุมชนที่ 11 หมูท่ี่ 11

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายโค้งประดู่-ไร่เสธ์ ช่วงที่ 3 
ชุมชนที่ 14 หมูท่ี่ 14

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตรม.

    500,000  ชุมชนที่ 14 หมูท่ี่ 14 กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านนางส าเภา  โพธ์ิสอน-
บ้านนางสุนัน  พงษ์ทวี  ชุมชนที่ 13   หมู่
ที่ 13

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตรความหนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตรม.

    494,000  ชุมชนที่ 13 หมูท่ี่ 13 กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านนายชาติ-ฝายน้ าล้น  
ชุมชนที่  4   หมูท่ี่ 4

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง  5.00  เมตร   ยาว  183.00 เมตร  ความหนา  0.15 
เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตรม.

    498,000  ชุมชนที่ 4  หมูท่ี่ 4 กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ล าดับ
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ผด.2

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตรม.



5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ช่วงที่ 3 
ชุมชนที่ 8 หมูท่ี่ 8

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตรม.

    500,000  ชุมชนที่ 8 หมูท่ี่ 8 กองช่าง

1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม 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
.

ก.ย
.

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายปรกฟา้ ซอย 1 ชุมชนที่  7
  หมูท่ี่  7

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร   ยาว  235.00 เมตร  ความหนา  0.15 
เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 940  ตารางเมตร

    499,000  ชุมชนที่ 7 หมูท่ี่ 7 กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1  ช่วง
 3  ชุมชนที่  10  หมูท่ี่  10

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร   ยาว  200.00 เมตร  ความหนา  0.15 
เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร

    646,000 ชุมชนที่ 10 หมูท่ี่ 10 กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหลังวัดหนองชุมเห็ด  ช่วง
ที่ 4  ชุมชนที่ 2  หมูท่ี่ 2

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตรม.

    500,000 ชุมชนที่ 2  หมูท่ี่ 2 กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายห้วยโค้ง-อา่งกระพงษ์  
ช่วงที่ 3  ชุมชนที่ 9  หมูท่ี่ 9

โดยท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตรม.

    500,000 ชุมชนที่ 9  หมูท่ี่ 9 กองช่าง

สถานที่ด าเนินการ

ล าดับ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562งบประมาณ

ผด.2

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม



10 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บริเวณถนน
สายเขาวังแกว้ ซอย 5  ชุมชนที่  12 หมูท่ี่ 
 12

โดยท าการกอ่สร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  6.00  เมตร   ยาว  
630.00 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างถนนลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 3,780 ตารางเมตร พร้อมวางท่อเมนประปา Ø 2 
นิ้ว ความยาว 630 เมตร พร้อมกลบเกล่ียเรียบ

472,000    ชุมชนที่ 12  หมูท่ี่ 12 กองช่าง

1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม 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
.

ก.ย
.

11 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บริเวณถนน
สายเนินทุ่ง ซอย 3  ชุมชนที่ 6 หมูท่ี่ 6

โดยท าการกอ่สร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  6.00  เมตร   ยาว  
450.00 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างถนนลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

484,000    ชุมชนที่ 6  หมูท่ี่ 6 กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บริเวณถนน
สายนางมาลัย  อนิจันทร์ ช่วงที่  2  ชุมชน
ที่ 5  หมูท่ี่ 5

โดยท าการกอ่สร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  6.00  เมตร   ยาว  
200.00 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างถนนลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

495,500    ชุมชนที่ 5  หมูท่ี่ 5 กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บริเวณถนน
สายหลังตลาดสระตาพรหม  ชุมชนที่ 3  
หมูท่ี่ 3

โดยท าการกอ่สร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  6.00  เมตร   ยาว  
115.00 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างถนนลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดเหล่ียม 
(BOXCULVERT) ขนาด 1-1.50X1.50X1.00 เมตร จ านวน 7 
ท่อน พร้อมกอ่สร้างก าแพงหูช้างทั้งสองข้างและติดต้ังราวกนัตก
 (การ์ดเรล) ยาว 12 เมตร

401,000    ชุมชนที่ 3  หมูท่ี่ 3 กองช่าง

ล าดับ

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ผด.2



2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสรมิด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ ผู้บริหาร สมาชิก และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน  400  คน

50,000     
ภายในเขตเทศบาล

เมืองปรกฟา้
ส านักปลัด

2 โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงวัยสุขสรรค์
ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชน ประมาณ 600 คน ได้
ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์กบัเทศบาลเมืองปรกฟา้และ
สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปรกฟา้

150,000    
ภายในเขตเทศบาล

เมืองปรกฟา้
กองการศึกษา

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสรมิด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3
โครงการแข่งขันกฬีาพื้นบ้านเด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน  600 คน 100,000    
ภายในเขตเทศบาล

เมืองปรกฟา้
กองการศึกษา

4
อดุหนุนอ าเภอเกาะจันทร์ โครงการจัด
ขบวนแห่นางสงกรานต์และกจิกรรมออก
ร้านกาชาดประจ าปี 2562

จัดขบวนแห่นางสงกรานต์และกจิกรรมออกร้านการชาด
ประจ าปี 2562

200,000    อ าเภอเกาะจันทร์ ส านักปลัด

5
อดุหนุนอ าเภอเกาะจันทร์ โครงการจัดงาน
ประเพณีอ าเภอเกาะจันทร์ ประจ าปี 2562

จัดงานประเพณีอ าเภอเกาะจันทร์ ประจ าปี  2562 30,000     อ าเภอเกาะจันทร์ ส านักปลัด

6
อดุหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรม 
โครงการส่งเสริมอาชีพสัตพรหมบาติก

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000     รร.บ้านเขาสัตตพรม กองการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม สถานที่ด าเนินการ

ผด.2



7
อดุหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 
โครงการพฒันากระบวนการคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000     ร.ร.บ้านหนองชุมเห็ด กองการศึกษา

8
อดุหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"ค่าย
พทุธบุตร พทุธธรรม"

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000     ร.ร.บ้านเจ็ดเนิน กองการศึกษา

9
อดุหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด
โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
"ค่ายพทุธบุตร พทุธธรรม"

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000     
ร.ร.บ้านหนอง     

ยายหมาด
กองการศึกษา

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสรมิด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

10
อดุหนุนโรงเรียนบ้านแปลง โครงการ
เศรษฐกจิพอเพยีง

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000     ร.ร.บ้านแปลง กองการศึกษา

11
อดุหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแกว้   โครงการ
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000     ร.ร.บ้านเขาวังแกว้ กองการศึกษา

12
อดุหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประดู่  โครงการ
ฝึกทักษะการตัดผมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000     ร.ร.บ้านโค้งประดู่ กองการศึกษา

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

ผด.2

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม สถานที่ด าเนินการ



13
อดุหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง โครงการ
ดอกไม้สร้างอาชีพ

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000     ร.ร.บ้านเนินทุ่ง กองการศึกษา

14
โครงการจัดกจิกรรมประเพณีบุญ
กลางบ้านและแห่มีศรีผีกระด้ง

เด็ก เยาวชน ประชาน และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้
  จ านวน  400  คน

50,000     
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองการศึกษา

15
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้าน
สระตาพรหม   ชุมชนที่ 3  หมูท่ี่ 3

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ จ านวน 500 คน 
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 9 แห่ง ชุมชนจ านวน 14 ชุมชน ที่
เข้าร่วมกจิกรรม ณ อา่งเกบ็น้ าบ้านสระตาพรหม ชุมชนที่ 3 
หมูท่ี่ 3

150,000    บ้านสระตาพรหม กองการศึกษา

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.2 ส่งเสรมิด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

โครงการ/กจิกรรม 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
.

ก.ย
.

1
โครงตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขาภิบาล
น้ า

ฝึกอบรมให้ความรู้แกตั่วแทนผู้ดูแลระบบประปาหมูบ่้านใน
ชุมชน อาสาสมัครการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและ
ครัวเรือน ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชนที่
สนใจ จ านวน 60 คน

50,000     
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข

2
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคที่เกดิจาก
ยุงเป็นพาหะน าโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ

อบรมให้ความรู้/รณรงค์ให้ก าจัดแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงในเขต
เทศบาลเมืองปรกฟา้ จ านวน 14 ชุมชน

150,000    
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข

3

โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรค
พษิสุนัขบ้าและคุมก าเนิสัตว์เชิงรุกแบบ
บูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า ฯลฯ

อบรมให้ความรู้/ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัข แมว/ฉีดวัคซีน
ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า/รณรงค์การท าหมันสุนัข แมว

260,000    
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข

4
โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรค
เอดส์และเพศสัมพนัธ์กอ่นวัยอนัควรแก่
เยาวชนและแกนน าชุมชน

อบรมให้ความรู้แกแ่กนน าเยาวชน/จัดกจิกรรมเดินรณรงค์ให้
ความรู้/ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เสียงตามสายหรือเวปไซด์

60,000     
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข

พ.ศ.2562
ล าดับ

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ.2561รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม

ผด.2



5
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพดี
ปรับเปล่ียนวิถีหันมากนิปลา

อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ และ
การจัดกจิกรรมเทศกาลกนิปลา

200,000    
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข

6 โครงการรักษ์สุขภาพเทศบาลเมืองปรกฟา้
อบรมให้ความร็/การจัดกจิกรรมออกก าลังกาย อาทิตย์ละ 3 
คร้ังแล้วท าการประเมินผล หลังจากเสร็จกจิกรรม

15,000     
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข

7
โครงการอบรมแกนน าชุมชนและ
ผู้ประกอบการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

อบรมให้ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาลเมือง
ปรกฟา้ จ านวน 14 ชุมชน

30,000     
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข

8
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

อบรมให้ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาลเมือง
ปรกฟา้ จ านวน 14 ชุมชน

50,000     
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.2 ส่งเสรมิด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

โครงการ/กจิกรรม 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
.

ก.ย
.

9 อดุหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี
ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

130,000    กาชาดจังหวัดชลบุรี กองสาธารณสุข

10
อดุหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ 
จ านวน  14  ชุมชน

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

280,000    
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข

11 โครงการแข่งขันกฬีา
เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ ประมาณ 370 คน ได้
เข้าร่วมกจิกรรม ณ สนามกฬีาฟตุซอล บริเวณหน้าอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองปรกฟา้

300,000    
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
กองการศึกษา

ล าดับ
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ผด.2

งบประมาณรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม



2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.3 ส่งเสรมิด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรพัยส์ินของประชาชน

ล าดับ
หน่วย

ที่
ด าเนินการ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.พ

.
ม.ี

ค.
เม

.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน

ฝึกอบรมให้ความรู้/ ฝึกทักษะการปฏิบัติ/ก ากบั ติดตาม สรุป
และรายงานผล

150,000    เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

2 โครงการอบรมอคัคีภัยเบื้องต้น
ฝึกอบรมให้ความรู้/ ฝึกทักษะการปฏิบัติ/ก ากบั ติดตาม สรุป
และรายงานผล

70,000     เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

3 โครงการรักษาความสงบภายใน
ฝึกอบรมให้ความรู้/ ฝึกทักษะการปฏิบัติ/ก ากบั ติดตาม สรุป
และรายงานผล

50,000     เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน
ฝึกอบรมให้ความรู้/ ฝึกทักษะการปฏิบัติ/ก ากบั ติดตาม สรุป
และรายงานผล

70,000     เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.4 ส่งเสรมิและพัฒนากลุม่อาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
จัดฝึกอบรมอาชีพให้กบักลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้  จ านวน 170 คน 
ให้สามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้

50,000     เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

โครงการ/กจิกรรม

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2561

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

ผด.2

พ.ศ.2562



3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.1 ส่งเสรมิด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ล าดับ
หน่วย

ที่
ด าเนินการ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.พ

.
ม.ี

ค.
เม

.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1
โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
และผู้น าท้องถิ่น

อบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนัก พนักงาน เจ้าหน้าที่
 และผู้น าท้องถิ่น จ านวน 106  คน

30,000     
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
ส านักปลัด

2
โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้น าท้องถิ่น

อบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนัก พนักงาน เจ้าหน้าที่
 และผู้น าท้องถิ่น จ านวน 106  คน

600,000    
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
ส านักปลัด

3
อดุหนุนอ าเภอเกาะจันทร์ โครงการจัดงาน
รัฐพธีิเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิม
พระเกยีรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

     80,000 เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม สถานที่ด าเนินการงบประมาณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.2 ส่งเสรมิด้านการให้บรกิารและการมีส่วนรว่มของประชาชน

ล าดับ
หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการการเลือกต้ัง
ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

    500,000
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
ส านักปลัด

2 โครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญของชาติ
ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

     20,000
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
ส านักปลัด

3 โครงการจัดเกบ็ข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง
ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

     20,000
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
ส านักปลัด

4
โครงการเทศบาลเมืองปรกฟา้เคล่ือนที่พบ
ประชาชน

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

     20,000
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
ส านักปลัด

5

โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและ
การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีเพิ่มเติมของเทศบาล
เมืองปรกฟา้

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

     10,000
ในเขตเทศบาล   

เมืองปรกฟา้
ส านักปลัด

6
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน

อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟา้ 
จ านวน 14 ชุมชน      40,000

ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟา้

กองวิชาการและ
แผนงาน

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

ผด.2



3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 พัฒนาปรบัปรงุเครือ่งมือเครือ่งใช้ในการปฏิบัติงาน

ล าดับ
ที่ ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.พ

.
ม.ี

ค.
เม

.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1
โครงการปรับปรุงส านักทะเบียนของ
เทศบาลเมืองปรกฟา้

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

500,000    เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

300,000    ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟา้

กองคลัง

3 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกสูง ตู้บานเล่ือนกระจกสูง ขนาด 120 x 183 เซนติเมตร จ านวน 2
 หลังๆละ 6,500 บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

13,000     เทศบาลเมืองปรกฟา้ กองการศึกษา

4 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อประปา 
ขนาด 2 กอ๊ก

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อประปาขนาด 2 ก๊อก ตัวเคร่ืองทั้ง
ภายนอกและภายในท าด้วยโลหะไม่เปน็สนิม ถังบรรจนุ้ าภายในท า
ด้วยโลหะไม่เปน็สนิม ไร้สารตะกั่ว มีอุปกรณ์ควบคุมการเปดิปดิ มี
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้า AC220 โวลต์ 50 เฮิตรซ์ ราคาไม่
รวมค่าติดต้ังอุปกรณ์ เช่น เบรกเกอร์กันดูดและไม่รวมเคร่ืองกรอง
น้ า ไม่ปรากฏตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จดัซ้ือตามราคา
ท้องตลาด

15,000     เทศบาลเมืองปรกฟา้ กองการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการโครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

หน่วยด าเนินการ

ผด.2



5 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก 
(inkjet)

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
 ราคา 7,100 บาท ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpiมีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter,
 Legal และ Custom

7,100       เทศบาลเมืองปรกฟา้ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อม

4.1 การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อม

ล าดับ

ที่

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญต่างๆ
ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

20,000     เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

10,000     เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

3 โครงการอนุรักษพนัธุกรรมพชื
ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

20,000     เทศบาลเมืองปรกฟา้ ส านักปลัด

4
โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

130,000    เทศบาลเมืองปรกฟา้
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

พ.ศ.2562

ผด.2

พ.ศ.2561
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่ล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ล าดับ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 100,000    
1 ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองปรกฟา้

2
อดุหนุนอ าเภอเกาะจันทร์ โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

50,000     อ าเภอเกาะจันทร์
กองวิชาการและ

แผนงาน

3

อดุหนุนจังหวัดชลบุรี โครงการเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

80,000     จังหวัดชลบุรี
กองวิชาการและ

แผนงาน

4
อดุหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองปรก
ฟา้ จ านวน 8 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท ใน
การสนับสนุนส่งเสริมกจิกรรมด้านยาเสพติด

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กจิกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกจิกรรม/นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

40,000     โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
กองวิชาการและ

แผนงาน

อบรมให้ความรู้/ตรวจสารเสพติด กองวิชาการและ
แผนงาน

เทศบาลเมืองปรกฟา้

ผด.2

พ.ศ.2562
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2561













2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ.2562
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2561

















































จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1  พฒันาเส้นทางคมนาคมให้ไดม้าตรฐาน 1 50 5,055,000 96.43 กองช่าง

1.3 พฒันาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ 1 50 187,000 3.57 กองช่าง

รวมทั้งหมด 2 100 5,242,000 100

ผด.1

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงานงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ
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