
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
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 
บริเวณถนนสายเขาวังแก้วซอย 5 ชุมชนท่ี 
 12 หมู่ท่ี 12

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง  6.00  
เมตร   ยาว  155.00 เมตร  ความหนา  0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตรม.

      696,000 ชุมชนท่ี 12 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายเนินทุ่งซอย 4 ชุมชนท่ี  6
 หมู่ท่ี 6

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง  6.00  
เมตร ยาว  147.00 เมตร  ความหนา  0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 882.00 ตรม.

      699,000 ชุมชนท่ี 6 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านนายสมัย  หอมคง 
ชุมชนท่ี  4   หมู่ท่ี  4

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง  5.00  เมตร   ยาว  187.00 เมตร  ความหนา  0.15 
เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 935.00 ตรม.

      698,500  ชุมชนท่ี 4  หมู่ท่ี 4 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านนายสายัญ  ชุมนอก 
ชุมชนท่ี  9   หมู่ท่ี  9

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง  5.00  
เมตร ยาว  187.00 เมตร  ความหนา  0.15 เมตร คิดเป็น
พ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 935.00 ตรม.

      698,500  ชุมชนท่ี 9  หมู่ท่ี 9 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านแปลง ซอย 4  ชุมชน
ท่ี  11   หมู่ท่ี 11

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง  
5.00  เมตร   ยาว  172.00 เมตร  ความหนา  0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860.00 ตรม.

      694,000 ชุมชนท่ี 11 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

หน้าท่ี 1
ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

                                                                                                                                                                                                                                                                          

ล าดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านหมอร้ิว  ชุมชนท่ี 7  
หมู่ท่ี 7

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร ความหนา 0.15เมตร คิดเป็น
พ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 870.00 ตรม.

      695,000 ชุมชนท่ี 7  หมู่ท่ี 7 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายแยกคอกม้า(ช่วงท่ี2)  
ชุมชนท่ี 8  หมู่ท่ี 8

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ความหนา 0.15เมตร คิดไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร เป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660.00 ตรม.

      493,000 ชุมชนท่ี 8  หมู่ท่ี 8 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านนางสนิทฐา แสงเดช 
ชุมชนท่ี 14  หมู่ท่ี 14

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ความหนา 0.15เมตร คิดไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร เป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660.00 ตรม.

      493,000 ชุมชนท่ี 14 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง    บริเวณถนน
สายบ้านนายอุดม  ลิขิตขจรกิจ ชุมชนท่ี 10  
หมู่ท่ี 10

โดยท าการก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 6.00  เมตร ความ
ยาว  635.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 3,810 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 1- Ø 0.60 เมตร(มอก.ช้ัน3)จ านวน 7 ท่อน 
จ านวน 2 จุด พร้อมก่อสร้างก าแพงกันน้ าแซะท้ังสองด้าน

      698,000 ชุมชนท่ี 10 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง    บริเวณถนน
สายสระหลวง-โปร่งหิน (ช่วงท่ี2)  ชุมชนท่ี 5 
หมู่ท่ี 5

โดยท าการก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 6.00  เมตร ความ
ยาว  450.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 2,700 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีเสริมเหล็ก
ขนาด 1- Ø 0.60 เมตร(มอก.ช้ัน3) จ านวน 7 ท่อน จ านวน 2 
จุด พร้อมก่อสร้างก าแพงกันน้ าแซะท้ังสองด้าน

      360,000 ชุมชนท่ี 5 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

หน้าท่ี 2
ผด.2

ล าดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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
.

11 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนสายโปร่งหินซอย 2 
ชุมชนท่ี 5 หมู่ท่ี 5

โดยท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก                
ขนาด 1- Ø 0.60 เมตร(มอก.ช้ัน3) จ านวน 7 ท่อน พร้อม
ก่อสร้างก าแพงกันน้ าแซะท้ังสองด้าน

        77,800 ชุมชนท่ี 5 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ 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 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

        10,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

        20,000 ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

ส านักปลัด

3 โครงการปลูกต้นไม้เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

20,000        เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

10,000        เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

5 อุดหนุนอ าเภอเกาะจันทร์ โครงการจัด
ขบวนแห่สงกรานต์และกิจกรรมออกร้าน
กาชาดประจ าปี 2564

จัดขบวนแห่นางสงกรานต์และกิจกรรมออกร้านกาชาด
ประจ าปี 2564

200,000      อ าเภอเกาะจันทร์ ส านักปลัด

ล าดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด.2
หน้าท่ี 3

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ 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
.

6 อุดหนุนอ าเภอเกาะจันทร์ โครงการจัด
งานประเพณีอ าเภอเกาะจันทร์ ประจ าปี 
2564

จัดงานประเพณีอ าเภอเกาะจันทร์ ประจ าปี  2564 30,000        อ าเภอเกาะจันทร์ ส านักปลัด

7 อุดหนุนอ าเภอเกาะจันทร์ โครงการจัดงาน
รัฐพิธีเพ่ือถวายเป็นราชสักการะและเฉลิม
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ อ าเอ
เกาะจันทร์ ประจ าปี 2564

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

      120,000 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

8 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย        
แบบไร้สาย

 - ชุดส่งสัญญาณ uhf พร้อม computer ไมค์ เคร่ืองเล่น cd 
mp3 usb ต้ังเวลาปิด-เปิดได้ จ านวงน 1 ชุด                  - 
ชุดส่งสัญญาณ uhf พร้อมล าโพง 80w.2 ตัว จ านวน 35 ชุด
พร้อมติดต้ัง

1,595,000    ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองวิชาการและ
แผนงาน

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 
โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงไก่ไข่

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000        รร.บ้านเขาสัตตพรม กองการศึกษา

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 
โครงการพัฒนากระบวนการคิดตามหลัก
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000        ร.ร.บ้านหนองชุมเห็ด กองการศึกษา

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน     โครงการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามปรัชญา   
เศษฐกิจพอเพียง

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000        ร.ร.บ้านเจ็ดเนิน กองการศึกษา

พ.ศ.2564รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หน้าท่ี 4
ผด.2

สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2563



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ 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
.

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 
โครงการเศษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000        ร.ร.บ้านหนอง     
ยายหมาด

กองการศึกษา

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง              
(ช่ืนประชาราษฎร์บ ารุง) โครงการงาน
กระดาษสร้างอาชีพ

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000        ร.ร.บ้านเนินทุ่ง กองการศึกษา

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง (รามค าแหง
อนุสรณ์7) โครงการเศษฐกิจพอเพียง

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000        ร.ร.บ้านแปลง กองการศึกษา

15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว   โครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000        ร.ร.บ้านเขาวังแก้ว กองการศึกษา

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประดู่  โครงการ
ฝึกอาชีพการปลูกพืชไร้ดิน

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

35,000        ร.ร.บ้านโค้งประดู่ กองการศึกษา

17 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ เช่น      
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง ค่าเช่า
เวที ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

130,000      ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

18 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ
กลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง ชุมชนท่ี 
10 หมู่ท่ี 10

เด็ก เยาวชน ประชาน และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง  
ปรกฟ้า  จ านวน  400  คน

80,000        ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด.2
หน้าท่ี 5



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ 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
.

19 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้าน
สัตตพรหม ชุมชนท่ี 3  หมู่ท่ี 3

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า จ านวน 500 คน 
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 9 แห่ง ชุมชนจ านวน 14 ชุมชน     
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ าบ้านสระตาพรหม

120,000      บ้านสัตตพรหม กองการศึกษา

20 โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุวัยสุขสรรค์ ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชน ประมาณ 600 คน ได้
ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์กับเทศบาลเมืองปรกฟ้า
และสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปรกฟ้า

150,000      ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

ล าดับ 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 โครงตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในชุมชน 
อาสาสมัครการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน 
ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 60
 คน

100,000       ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองสาธารณสุข

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมก าเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณา
การ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

อบรมให้ความรู้/ส ารวจข้อมูลประชากรสุนัข แมว/ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า/รณรงค์การท าหมันสุนัข แมว

260,000       ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองสาธารณสุข

3 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน

อบรมให้ความรู้แก่แกนน าเยาวชน/จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้
ความรู้/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เสียงตามสายหรือเวปไซด์

60,000         ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองสาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หน้าท่ี 6
ผด.2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

ล าดับ 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
.

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิด
จากยุงเป็นพาหะน าโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ

อบรมให้ความรู้/รณรงค์ให้ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า จ านวน 14 ชุมชน

130,000       ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองสาธารณสุข

5 โครงการรักษ์สุขภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า อบรมให้ความร็/การจัดกิจกรรมออกก าลังกาย อาทิตย์ละ 3 คร้ัง
แล้วท าการประเมินผล หลังจากเสร็จกิจกรรม

15,000         ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองสาธารณสุข

6 โครงการอบรมแกนน าชุมชนและ
ผู้ประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อบรมให้ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาล เมือง
ปรกฟ้า จ านวน 14 ชุมชน

30,000         ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองสาธารณสุข

7 อุดหนุนมูลนิธิศุนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัด
ชลบุรี

 - เพ่ือสนับสนุนมูลนิธิศุนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี   ตาม
โครงการ การบริหารจัดการเพ่ือการสงเคาระห์สัตว์และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดใน
จังหวัดชลบุรี

80,000         อุดหนุนจังหวัดชลบุรี กองสาธารณสุข

8 อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรม/
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

130,000       กาชาดจังหวัดชลบุรี กองสาธารณสุข

9 อุดหนุนชุมชน 14 ชุมชน              
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรม/
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 14 ชุมชุนๆละ 
20,000 บาท

280,000       ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองสาธารณสุข

10 โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ผู้บริหาร สมาชิก และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน  400  คน

50,000        ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

ส านักปลัด

11 โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประมาณ 370 คน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาฟุตซอล

250,000       ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

หน้าท่ี 7
ผด.2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

ล าดับ 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
.

12 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลข้ัน
พ้ืนฐานส าหรับเก็ดและเยาวชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช้าเคร่ืองขยายเสียง ค่าเช่าเวที
 ค่าเช่าเต๊าท์ ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

100,000      ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็ก
และเยาวชน

เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  600 คน 120,000      ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

กองการศึกษา

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.3 ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ล าดับ
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 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเขตเมือง ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

        20,000 ภายในเขตเทศบาล
เมืองปรกฟ้า

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

ฝึกอบรมให้ความรู้/ ฝึกทักษะการปฏิบัติ/ก ากับ ติดตาม สรุป
และรายงานผล

150,000      เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน ฝึกอบรมให้ความรู้/ ฝึกทักษะการปฏิบัติ/ก ากับ ติดตาม สรุป
และรายงานผล

100,000      เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

4 โครงการรักษาความสงบภายใน ฝึกอบรมให้ความรู้/ ฝึกทักษะการปฏิบัติ/ก ากับ ติดตาม สรุป
และรายงานผล

50,000        เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

หน้าท่ี 8
ผด.2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.3 ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ล าดับ
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
.

5 โครงการอบรมอัคคีภัยเบ้ืองต้น ฝึกอบรมให้ความรู้/ ฝึกทักษะการปฏิบัติ/ก ากับ ติดตาม สรุป
และรายงานผล

70,000        เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
2.4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ล าดับ หน่วย
ท่ี ด าเนินการ . พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.พ

.
มี.

ค.
เม

.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 อุดหนุนอ าเภอเกาะจันทร์ โครงการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดี
ของประชาชนอ าเภอเกาะจันทร์   
ประจ าปี พ.ศ.2564

ประชาชนในพ้ืนท่ี แรงงานท่ีอพยบกลับท้องถ่ิน มีการสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้เพ่ือให้ชีวิตความป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในสภาวะ
เศษฐกิจถดถอย

50,000        เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ประชาชนท่ัวไป ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า  จ านวน 170 คน 
ให้สามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้

50,000        เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หน้าท่ี 9
ผด.2

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.1 ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ล าดับ
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 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
 สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้น าท้องถ่ิน

อบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนัก พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี และผู้น าท้องถ่ิน จ านวน 106  คน

100,000      ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิก
สภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ีและผู้น าท้องถ่ิน

อบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนัก พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี และผู้น าท้องถ่ิน จ านวน 106  คน

600,000      ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

ส านักปลัด

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ล าดับ 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 โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคล่ือนท่ีพบ
ประชาชน

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

      100,000 ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและ
การจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม แก้ไข และเปล่ียนแปลง

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

        10,000 ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
จ านวน 14 ชุมชน

        40,000 ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กองวิชาการและ
แผนงาน

หน้าท่ี 10

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด.2



3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.3 พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน
ล าดับ

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 โครงการปรับปรุงส านักทะเบียนของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

932,860      เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

2 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

800,000      ในเขตเทศบาล   
เมืองปรกฟ้า

กองคลัง

3 ช้ันวางแฟ้มเหล็ก 4 ช้ัน  - ช้ันวางแฟ้มเหล็ก 4 ช้ัน จ านวน 1ชุด 5,000          เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

4 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที)

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)
 จ านวน 1 เคร่ือง

2,600          เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

5 ช้ันวางของ ขนาด 39x82.5x80 ซม.  - ช้ันวางของ ขนาด 39x82.5x80 ซม. จ านวน 2ชุดๆละ 
4,400 บาท ประกอบไปด้วย ตะกร้าใส่ของ 8 ช้ิน สามารถยก
ออกมาเก็บบนช้ันได้

8,800          เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

6 ช้ันวางหนังสือ ขนาด 39x80x79 ซม.  - ช้ันวางหนังสือ ขนาด 39x80x79 ซม. จ านวน 1 ชุด 
ประกอบไปด้วย ช้ันวาง 4 ช้ัน เหมาะส าหรับวางหนังสือหรือ
นิทานฉลุเป็นรู

5,000          เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

7 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300          เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองการศึกษา

ผด.2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม

หน้าท่ี 11



4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
4.1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม

ล าดับ
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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

50,000        เทศบาลเมืองปรกฟ้า ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

150,000      เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ล าดับ 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 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ   
ยาเสพติดอย่างย่ังยืน

2 อุดหนุนจังหวัดชลบุรี โครงการเพ่ิม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

80,000        จังหวัดชลบุรี กองวิชาการและ
แผนงาน

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง (รามค าแหง
อนุสรณ์7)โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

5,000          โรงเรียนบ้านแปลง 
(รามค าแหงอนุสรณ์7)

กองการศึกษา

ผด.2

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

อบรมให้ความรู้/ตรวจสารเสพติด เทศบาลเมืองปรกฟ้า กองวิชาการและ
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หน้าท่ี 12

100,000      



5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ล าดับ 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 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประดู่ โครงการ
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านต้านยาเสพติดส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งประดู่

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

5,000          โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ กองการศึกษา

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 
โครงการทักษะดนตรีต้านยาเสพติด

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

5,000          โรงเรียนบ้านหนองยาย
หมาด

กองการศึกษา

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการ
บ้านเขาวังแก้วร่วมใจต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

5,000          โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว กองการศึกษา

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง (ช่ืน
ประชาราษฎร์บ ารุง) โครงการนักเรียนวัย
ใสห่างไกลยาเสพติด

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

5,000          โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง(ช่ืน
ประชาราษฎร์บ ารุง)

กองการศึกษา

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการ
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

5,000          โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน กองการศึกษา

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 
(ประจวบอุปถัมภ์) โครงการเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

5,000          โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด กองการศึกษา

ผด.2

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ล าดับ 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
.

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 
โครงการสานสัมพันธ์รักต้านภัยยาเสพติด

ประชุมคณะท างาน/ขออนุมัติโครงการ/จัดท าแผนปฏิบัติ
กิจกรรม/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน/ด าเนินกิจกรรม/นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

5,000          โรงเรียนบ้านเขาสัตต
พรหม

กองการศึกษา

หน้าท่ี 14
ผด.2

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564


