
๕.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๒,๒๐๐,๐๐๐

๒ ๘๕๐,๐๐๐

เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น                 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔ หน้า ๑๖๑)

เพื่อสนับสนุนการปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตย

ส านักปลัด
เทศบาลฯ

แบบ ผด. ๒

โครงการจดังานรัฐพธีิต่าง ๆ 
งานพธีิการทางศาสนาและ
งานพธีิส าคัญต่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ               
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๓ หน้า ๑๖๑)

เพื่อจดังานรัฐพธีิทางศาสนา 
งานพธีิส าคัญต่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ

ส านักปลัด
เทศบาลฯ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔
เทศบาลต าบลปราณบุรี

      แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



๕.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ ๑๐,๐๐๐

๔ ๑๐,๐๐๐

รวม ๓,๐๗๐,๐๐๐

เขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

โครงการวันเทศบาล   
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒  หน้า ๑๖๐)

เพื่อจดักจิกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล

ส านักปลัด
เทศบาลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกผู้่บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และลูกจา้งของ
เทศบาล           
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๕ หน้า ๑๖๑)

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔สถานที่ด าเนินการ

ส านักปลัด
เทศบาลฯ

      แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้เกดิขึ้นในองค์กร/หน่วยงาน



๕.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๒๕,๐๐๐

๒ ๑๐๐,๐๐๐

๓ ๗๐๐,๐๐๐

จดัท าแผนพฒันาของเทศบาลฯ กองวิชาการและ
แผนงาน

โครงการจดัท าแผนพฒันา
เทศบาลฯ          
(แผนพัฒนาาท้องถ่ิน       
 ผ.๐๒ ข้อ  ๒๑ หน้า ๑๖๘)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการจดัท ารายงาน
กจิการประจ าปีของเทศบาล
ต าบลปราณบุรี             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๑๗ หน้า ๑๖๗)

จดัท าเอกสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

แบบ ผด. ๒

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานบริหารทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ล าดับ

ที่

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

กองวิชาการและ
แผนงาน

โครงการจดัท าส่ือเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์      
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ผ.๐๒ ข้อ ๑๙  หน้า ๑๖๗)

จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการ
ด าเนินงานและกจิกรรมต่างๆ
ของเทศบาล

กองวิชาการและ
แผนงาน

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี



๕.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ ๑๕,๐๐๐

๕ ๓๐,๐๐๐

โครงการผู้ประกาศข่าวตัวน้อย
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ผ.๐๒ ข้อ ๑๘ หน้า ๑๖๗)

      แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้าน
ปลายน้ า)

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๓ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๔

กองวิชาการและ
แผนงาน

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม
แนวทางการพฒันาไปสู่สังคม
สุจริต                   
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๒๓ หน้า ๑๖๙)

กองวิชาการและ
แผนงาน

อบรมสร้างจติส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริตให้แกเ่จา้หน้าที่ของรัฐ
และประชาชน จ านวน ๕๐ คน

จดัอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการ
เป็นผู้ประกาศข่าวให้กบัเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน ๑ คร้ัง



๕.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖ ๓๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

๗ ๕๐๐,๐๐๐

รวม ๑,๖๗๐,๐๐๐

ปรังปรุง/ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา
ศูนย์ประชาสัมพนัธ์
เทศบาลต าบลปราณบุรี

ศูนย์ประชาสัมพนัธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
และขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๒๐ หน้า ๑๖๘)

ปรับปรุง/ซ่อมแซมและขยาย
เขตระบบเสียงตามสายของ
เทศบาลฯให้ประชาชนได้รับ
ฟงัข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

กองวิชาการและ
แผนงาน

      แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาศูนย์
ประชาสัมพนัธ์
เทศบาลต าบลปราณบุรี
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
  ผ.๐๒ แก้ไข ครัง้ที่ ๒      
 ข้อ ๑ หน้า ๔)

แบบ ผด. ๒



๕.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๕๐,๐๐๐ กองคลัง

รวม ๑๕๐,๐๐๐

แบบ ผด. ๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

      แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔สถานที่ด าเนินการ

โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ
น ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจดัเกบ็รายได้          
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๓๗ หน้า ๑๗๖)

เพื่อน ามาเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

ส านักงานเทศบาล
ต าบลปราณบุรี



๕.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๓๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

๒ ๓๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

๓ ๑๕,๐๐๐ ในเขตเทศบาลฯ

รวม ๗๕,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน    งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกัลการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. ๒๕๖๔สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๘ หน้า ๑๘๑)

งานป้องกนัฯ 
ส านักปลัด

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกนัอคัคีภัยและอพยพหนี
ไฟส านักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๙ หน้า ๑๘๑)

งานป้องกนัฯ 
ส านักปลัด

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนพนักงานดับเพลิง 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๕ หน้า ๑๘๐)

งานป้องกนัฯ 
ส านักปลัด

รณรงค์และอบรมด้านจราจร
และจดัระเบียบจราจรและเฝ้า
ระวังอบุัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ

เพื่อให้ฝึกอบรมข้าราชการ 
ลูกจา้งประจ าและพนักงาน
จา้งของเทศบาลต าบลปราณบุรี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระวังและป้องกนัสาธารณภัย



๕.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๐๐,๐๐๐ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ

รวม ๑๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด ๕,๐๖๕,๐๐๐

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๗ หน้า ๑๘๙)

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานสาธารณสุข    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน














