
2.2  บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ผด.๒

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว ศิลปวัฒนนธรรมและจารีตประเพณี

แนวทางพัฒนา

    (1) การพัฒนาสถานทีห่รือแหล่งทอ่งเทีย่ว

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

 -

    (2) การส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดงานเทศกาลเทีย่วพิมาย  - อดุหนุนใหอ้ าเภอพมิายในการจดังานเทศกาลเที่ยวพมิาย 500,000       อทุยานประวติัศาสตร์ ส านักปลัดเทศบาล

ประจ าป ี2559 พมิาย 

2 โครงการจัดกิจกรรมการประกวดส้มต า -ผัดหมีพิ่มาย  - จดักจิกรรมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ แม่บา้น เขา้ร่วมกจิกรรม 30,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

การประกวดส้มต า-ผัดหมี่พมิาย ในงานเทศกาลเที่ยวพมิาย ต าบลพมิาย

3 โครงการสร้างจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์โบราณสถาน  - จดักจิกรรมรณรงค์และสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ 30,000         อทุยานประวติัศาสตร์ กองการศึกษา

โบราณสถานเมืองพมิาย พมิาย

560,000   
    (3) การประชาสัมพันธส์ถานทีแ่ละกิจกรรมการทอ่งเทีย่วใหเ้ปน็ทีรู่้จัก

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

 -
-                

พ.ศ.2559

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2560

ธ.ค.

ธ.ค. เม.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

ต.ค. พ.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย. ก.ย.พ.ค.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.



ผด.๒

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว ศิลปวัฒนนธรรมและจารีตประเพณี

แนวทางพัฒนา

    (4) การปรับภมูทิศัน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปรับภมูทิศัน์ถนน/ซอย เขตเทศบาลต าบลพิมาย  - เพือ่ปรับภมูิทัศน์ ติดต้ังปาูยชื่อถนน /ซอย ขนาดไม่น้อยกวา่ 60,000         เขตเทศบาล กองช่าง

30 x 50 เซนติเมตร จ านวน 15 ปาูย ต าบลพมิาย

2 โครงการขยายผิวจราจร คสล .  - เพือ่ขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 100,000       ซอยบา้นนายสมจติร กองช่าง

ถนนซอยบา้นนายสมจิตร ศิริโนน 200 ตารางเมตร ศิริโนน

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ถนนชายชล ซอยพงศธร  - เพือ่กอ่สร้างถนน คสล .กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 11.50 19,000         ถนนชายชล กองช่าง

เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 34.50 ตารางเมตร

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล .และวางทอ่ระบายน้ า  - เพือ่กอ่สร้างถนน คสล .กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 58 เมตร 250,000       ถนนรุ่งอรุณ กองช่าง

ถนนรุ่งอรุณ (ซอยบา้นนางสมจิตร เผือกกลาง ) พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 174 ตารางเมตร

 - วางท่อระบายน้ า คสล .ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร

พร้อมบอ่พกั คสล. ยาวรวม 58 เมตร

5 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า ซอยธนาคารออมสิน  - เพือ่สร้างรางระบายน้ า คสล .กวา้ง 0.40 เมตร 450,000       ถนนบชูายนัต์ กองช่าง

ยาว 69 เมตร ลึก 0.40 เมตร ซอยธนาคารออมสิน

6 โครงการก่อสร้างทางเชือ่มเขา้ลานจอดรถบริการ  - เพือ่กอ่สร้างทางเชื่อมท่อเหล่ียม กวา้ง 3.00 เมตร 1,200,000     แยกประตูชัยขาเขา้ กองช่าง

นักทอ่งเทีย่ว ยาว 8.00 เมตร พร้อมดินถมคอท่อเหล่ียม จ านวน 2 จดุ

2,079,000    

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

ส.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลพิมาย  

ก.ค.ม.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

ก.ย.ก.พ. มี.ค.



ผด.๒

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว ศิลปวัฒนนธรรมและจารีตประเพณี

แนวทางพัฒนา

    (4) การปรับภมูทิศัน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

7 โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อมตดิตัง้หมอ้แปลงบริเวณ  - เพือ่ขยายเขตไฟฟาูพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟาู 3 เฟส 600,000       แยกประตูชัยขาเขา้ กองช่าง

ลานจอดรถบริการนักทอ่งเทีย่ว ขนาด 250 Kvva

600,000       
2,679,000    

    (5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูปิญัญา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง  - จดักจิกรรมการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ 250,000       วดัสระเพลง กองการศึกษา

จดัหารางวลั ประดิษฐ์กระทงส่งเขา้ประกวด หรือสถานที่ต่างๆ 

จดัรถขบวนแหฯ่ เปน็ต้น ในเขตเทศบาล
2 โครงการจัดงานวันขึน้ปใีหม่  - ประดับไฟ ตกแต่งสถานที่ เทศกาลปใีหม่ พ .ศ.๒๕60 120,000       ลานพรหมทัต กองการศึกษา

และจดักจิกรรมท าบญุตักบาตรขา้วสารอาหารแหง้

3 โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์  - จดักจิกรรมการประกวดนางสงกรานต์ ,หนูน้อยสงกรานต์ 300,000       ลานพรหมทัต กองการศึกษา

จดักจิกรรมท าบญุตักบาตรขา้วสารอาหารแหง้

และขบวนแหร่อบตัวเมืองพมิาย

670,000       

พ.ศ.2560

มี.ค. เม.ย. ส.ค.มิ.ย.ต.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ก.ค.พ.ย.

พ.ศ.2559

ก.ค.ต.ค. ส.ค. ก.ย.มิ.ย.พ.ย. เม.ย.ธ.ค. ม.ค. พ.ค.ก.พ. มี.ค.



ผด.๒

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว ศิลปวัฒนนธรรมและจารีตประเพณี

แนวทางพัฒนา

    (5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูปิญัญา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

4 โครงการจัดงานประเพณแีหเ่ทยีนพรรษา  - ใหก้ารสนับสนุนการจดัท าต้นเทียนพรรษา การประกวด 1,000,000     ลานพรหมทัต กองการศึกษา

ขบวนแหเ่ทียนและการจดัท าต้นเทียนพรรษาเขา้แขง่ขนั

ประเภทต่างๆ 
5 โครงการจัดงานประเพณบีญุกลางบา้น  - สนับสนุนการจดังานประเพณีบญุกลางบา้น 15 ชุมชน 80,000         15 ชุมชน กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณบีวงสรวงปราสาทหนิพิมาย  - จดัพธิพีราหมณ์ เพือ่บวงสรวงปราสาทหนิพมิาย 30,000         ปราสาทหนิ กองการศึกษา

พมิาย
7 โครงการจัดงานวันตรุษจีน  - เพือ่จดักจิกรรมวนัตรุษจนี ประจ าป ีพ .ศ.2559 30,000         ลานพหรมทัต กองการศึกษา

หรือสถานที่อืน่

8 โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ  - เพือ่จดักจิกรรมเทศกาลกนิเจ ประจ าป ีพ .ศ.2559 20,000         ลานพหรมทัต กองการศึกษา

หรือสถานที่อืน่

9 โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟูการละเล่นพ้ืนบา้น  - เพือ่จดักจิกรรมอนุรักษแ์ละรณรงค์การฟืน้ฟกูารละเล่น 45,000         ลานพรหมทัต กองการศึกษา

และศิลปวัฒนธรรมชมุชน พืน้บา้นของไทย เช่น ร าโทน การละเล่นสะบา้ การร า

กลองยาว เปน็ต้น

10 โครงการเขา้วัดฟังธรรม  - เพือ่จดักจิกรรมเขา้วดั ฟงัธรรม ท าวตัรสวดมนต์ 30,000         วดัในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ในวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา ต าบลพมิาย

วนัอาสาฬหบชูา วนัวสิาขบชูา ฯลฯ

1,235,000    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



ผด.๒

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว ศิลปวัฒนนธรรมและจารีตประเพณี

แนวทางพัฒนา

    (5) การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูปิญัญา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

11 โครงการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมอืง  - จดัพธิพีราหมณ์ เพือ่บวงสรวงศาลหลักเมืองพมิาย 30,000         ศาลหลักเมืองพมิาย กองการศึกษา

12 โครงการจัดงานฉลองชยัทา่นทา้วสุรนารี  - จัดขบวนแหแ่ละฉลองวันแหง่ชัยชนะ 80,000      ลานหน้าอ าเภอพมิาย กองการศึกษา

ท่านท้าวสุรนารี

110,000       
2,015,000    

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.พ.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. ก.ย.พ.ย. มี.ค. เม.ย.



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (1) การส่งเสริมอาชพีและรายได้

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างาน  - จา้งนักเรียน/นักศึกษา ส ารวจจดัเกบ็ขอ้มูลด้านต่างๆ 70,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ในชว่งปดิภาคเรียน เพือ่ใช้เปน็ขอ้มูลในการพฒันางานของเทศบาล ต าบลพมิาย

และช่วยปฏบิติัราชการ ณ ส านักงานเทศบาล

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชพี  - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล 100,000       เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ  - เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 30,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

พัฒนาสตรี ระดบัชมุชน พฒันาสตรีระดับชุมชน ต าบลพมิาย

200,000       

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มี.ค. เม.ย.พ.ค.ม.ค. ก.ค. ส.ค.

เทศบาลต าบลพิมาย  
อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

มิ.ย.ก.พ. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (2) การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมคัรปอูงกัน  - ฝึกอบรม/ทบทวน ใหค้วามรู้เกีย่วกบักจิการ อปพร . 150,000       เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ฝุายพลเรือนและศึกษาดงูาน ในเขตเทศบาลตาบลพมิาย ต าบลพมิาย

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั  - ฝึกซ้อมแผนปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั ใหเ้จา้หน้าที่ 30,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

(อุทกภยั อัคคีภยั วาตภยัและภยัอ่ืนๆ ) เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ การใช้อปุกรณ์ ต าบลพมิาย

ดับเพลิง เช่น ถงัเคมีดับเพลิง รถน้ าดับเพลิง โดยจ าลอง

สถานการณ์เหตุเพลิงไหม้
3 โครงการอบรมและศึกษาดงูานคณะกรรมการชมุชน  - จดัอบรมความรู้แกค่ณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษา 500,000       เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ทีป่รึกษาชมุชนและผู้น าชมุชน ชุมชนและผู้น าชุมชน และจดัการศึกษาดูงาน และอปท.ต้นแบบ

ณ หน่วยงาน และ อปท .ที่ประสบความส าเร็จ ที่ประสบความส าเร็จ

4 โครงการเลือกตัง้ประธานกรรมการชมุชน  - จดัการเลือกต้ังประธานกรรมการชุมชน กรณีที่ครบ 30,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

วาระหรือแทนต าแหน่งที่วา่ง ต าบลพมิาย

5 โครงการรณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ  - จดักจิกรรมรณรงค์และกจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ 25,000         เขตเทศบาล งานปอูงกนัฯ

แกไ้ขปญัหายาเสพติด ต าบลพมิาย ส านักปลัดฯ

735,000       

พ.ศ.2559

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

ก.ย.มี.ค.ม.ค. ก.พ.

พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ส.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (3) การพัฒนาสินค้าและบริการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

 -

-               

    (4) การพัฒนาการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา  - เพือ่จา่ยเปน็ค่าอาหารกลางวนัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 382,800       ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

(อาหารกลางวันศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลพิมาย ) เทศบาลต าบลพมิาย จ านวน 58 คน อตัราคนละ 20 บาท เด็กเล็ก ทต.พมิาย

จ านวน 245 วนั 

 - เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัการเรียนการอสน (รายหวั) เด็ก 58 คนๆ

ละ 1,700 บาท/ปกีารศึกษา
2 โครงการปฐมนิเทศเดก็นักเรียน  - เพือ่จดักจิกรรมการปฐมนิเทศเด็กนักเรียน 5,000            ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลพิมาย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพมิาย เด็กเล็ก ทต.พมิาย

3 โครงการเยีย่มบา้นเดก็นักเรียน  - เพือ่ใช้จา่ยในการออกเยีย่มบา้นเด็กนักเรียน 5,000            ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลพิมาย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพมิาย เด็กเล็ก ทต.พมิาย

392,800       

ส.ค.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ม.ค. ก.พ.

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

ก.ย.ก.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ค. ส.ค.



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (4) การพัฒนาการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

4 โครงการไหว้ครูศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลพิมาย  - เพือ่จดักจิกรรมพธิไีหว ้ครูของเด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันา 5,000            ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพมิายในวนัครูแหง่ชาติ เด็กเล็ก ทต.พมิาย

5 โครงการทศันศึกษาดงูานของเดก็นักเรียน  - เพือ่จดักจิกรรมการน านักเรียนทัศนศึกษาดูงาน 40,000         ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลพิมาย ในจงัหวดันครราชสีมา เด็กเล็ก ทต.พมิาย

6 โครงการปจัฉมินิเทศรับบณัฑิตน้อย ประจ าป ี2559  - เพือ่จดักจิกรรมปจัฉมินิเทศ รับบณัฑิตน้อย 10,000         ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

ที่จะจบการศึกษาประจ าป ี2559 เด็กเล็ก ทต.พมิาย

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม  - จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันาเด็กนักเรียนของศูนยพ์ฒันา 20,000         ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

ของเดก็ก่อนปฐมวัย ทัง้ 4 ดา้น เด็กเล็กเทศบาลตาบลพมิาย เด็กเล็ก ทต.พมิาย

8 โครงการพัฒนามาตรฐานศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก  - จดักจิกรรม พฒันาหลักสูตรสาหรับเด็กแลครูรวมทั้งพฒันา 10,000         ศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

เทศบาลตาบลพิมาย อาคารสถานที่ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาบลพมิาย เด็กเล็ก ทต.พมิาย

85,000         

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (4) การพัฒนาการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

9 โครงการประกันคุณภาพภายในศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก  - เพือ่จดักจิกรรมพฒันาระบบคุณภาพภายใน 10,000         ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพมิาย เตรียมพร้อม เทศบาลต าบลพมิาย

รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ .

10 โครงการอาอารเสริม(นม)   - เพือ่จดัซ้ืออารหารเสริม (นม)ใหก้บัเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 111,140       ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพมิาย จ านวน 58 คน x 7.37 บาท เทศบาลต าบลพมิาย

x 260 วนั

11 โครงการอาหารเสริม (นม)  - เพือ่จดัซ้ืออารหารเสริม (นม)ใหก้บัเด็กนักเรียน 1,818,480     ร.ร.กลุโน กองการศึกษา

โรงเรียนกุลโน โรงเรียนกลุโน ชั้นอนุบาล - ป.6

จ านวน 949 คน x 7.37 บาท x 260 วนั

12 โครงการอาหารเสริม(นม)  - เพือ่จดัซ้ืออารหารเสริม (นม)ใหก้บัเด็กนักเรียน 2,370,360     ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา

 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอทุัยพมิาย  ชั้นอนุบาล - ป.6 สุริยาอทุัยพมิาย

จ านวน 1,237 คน x 7.37 บาท x 260 วนั

4,309,980    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

มิ.ย.พ.ค.

พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2559



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

    (4) การพัฒนาการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

13 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล  - อดุหนุนเปน็ค่าอาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรียนอนุบาล 4,948,000     โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

สุริยาอุทยัพิมาย สุริยาอทุัยฯ จ านวน 1,๒37 คนๆ ละ 20 บาท สุริยาอทุัยพมิาย

จ านวน 200  วนั จดัสรร 100 %

ของจ านวนนักเรียนอนุบาล - ป.6

14 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนกุลโน  - อดุหนุนเปน็ค่าอาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรียนกลุโน 3,796,000     โรงเรียนกลุโน กองการศึกษา

จ านวน 949 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 200  วนั

จดัสรร 100 % ของจ านวนนักเรียนอนุบาล - ป.6

15 โครงการจัดตัง้สภาเดก็และเยาวชน  - จดัต้ังสภาเด็กและเยาวชนและจดักจิกรรมพฒันา 50,000         เขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลตาบลพิมาย ความสามารถของเด็กและเยาวชน ต าบลพมิาย

16 โครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ  - จดักจิกรรมนิทรรศการ การแสดงดนตรี ของเด็กเล่น 200,000       เขตเทศบาล กองการศึกษา

ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนเขา้ร่วม ต าบลพมิาย

กจิกรรม
17 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาโคราช  - จดักจิกรรมส่งเสริมภาษาท้องถิน่ ในสัปดาหภ์าษาโคราช 20,000         เขตเทศบาล กองการศึกษา

18 โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์และวารสารประจ าชมุชน  - จดัซ้ือหนังสือพมิพร์ายวนัและวารสารใหแ้กท่ี่อา่น 95,000         ที่อา่นหนังสือพพิม์ ส านักปลัดเทศบาล

หนังสือพมิพ ์ประจ าชุมชน ๑๕ ชุมชน 15 ชุมชน

9,109,000    

13,896,780  

ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. ม.ค. ก.พ.พ.ย. ธ.ค.



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (5) การสวัสดกิารสังคม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดท าทะเบยีนประวัตผู้ิมสีิทธริับเงินเบีย้ยงัชพี  - จดัท าทะเบยีนประวติัผู้มีสิทธรัิบเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 10,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย เบีย้ความพกิารและเบีย้ยงัชีพผู้ปวุยเอดส์ ในเขตเทศบาล ต าบลพมิาย

เทศบาลต าบลพมิาย
2 โครงการสงเคราะหค์รอบครัวผู้ยากไร้และชว่ยเหลือ  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยส่ิงของเคร่ืองอปุโภคที่จ าเปน็ตามสภาพ 30,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ผู้ดอ้ยโอกาส ปญัหาและค่าใช้จา่ยอืน่ที่จ าเปน็ส าหรับครอบครัวผู้มีรายได้ ต าบลพมิาย

น้อยและผู้ไร้ที่พึง่ในเขตเทศบาลต าบลพมิาย
3 โครงการสงเคราะหแ์ละชว่ยเหลือผู้ประสบภยั  - จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ ถงุยงัชีพ เพือ่มอบใหแ้กผู้่ประสบภยั 50,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ต าบลพมิาย

4 โครงการส่งเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผู้สูงอายแุละผู้พิการ  - สงเคราะหแ์ละช่วยเหลือเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายแุละผู้พกิาร 11,493,600  เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ต าบลพมิาย

5 โครงการส่งเสริมเบีย้ยงัชพีผู้ปวุยเอดส์  - สงเคราะหแ์ละช่วยเหลือเบีย้ยงัชีพผู้ปวุยโรคเอดส์ 60,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ต าบลพมิาย

11,643,600  

พ.ศ.2560พ.ศ.2559

ธ.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

ก.ย.ม.ค. ก.พ. ก.ค.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ส.ค.ต.ค. พ.ย.



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (6) การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและการสุขาภบิาล

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปรับปรุงสถานทีก่ าจัดขยะเทศบาลต าบลพิมาย  - เพือ่ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาู หม้อแปลง 3 เฟส 2,310,000     บอ่ขยะบา้นน้อย กองสาธารณสุขฯ

500 Kva หมู่ 15 ต.ในเมือง
 - กอ่สร้างและติดต้ังแท่นชั่งน้ าหนักรถบรรทุก อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

 - กอ่สร้างลานเทและถนน คสล .บอ่น้ าทิ้งและบอ่ทิ้งเศษขยะ

2 โครงการปรับปรุงบอ่บ าบดัน้ าเสีย (ขา้งวัดสระเพลง)  - ด าเนินการปรับปรุงบอ่บ าบดัน้ าเสียงบริเวณขา้งวดัสระเพลง 80,000         บอ่บ าบดัน้ าเสีย กองสาธารณสุขฯ

โดยถมดิน ท าคันกัน้น้ าพร้อมติดต้ังตะแกรงดักขยะ ปลูกพชื (ขา้งวดัสระเพลง)

บ าบดัน้ าเสีย และปรับภมูิทัศน์โดยรอบบริเวณ

3  โครงการอบรมพัฒนาทกัษะดนตรีและการแสดงอิสาน  - จดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการเกีย่วกบัทักษะดนตรี 100,000       เทศบาลต าบลพมิาย กองการศึกษา

ประเภทต่างๆ และการแสดงอสิาน ใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน หรือสถานที่ที่เหมาะสม

ในเขตเทศบาลต าบลพมิาย

4 โครงการแขง่ขนักีฬาและนันทนาการ  - เพื่อจัดกจิกรรมการแข่งขันกฬีาและนนัทนาการ 110,000       สนามกฬีาในเขต กองการศึกษา

ส าหรับเดก็และเยาวชน ส าหรับเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลพมิาย

2,600,000    

เทศบาลต าบลพิมาย  
อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

มี.ค.

พ.ศ.2560

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.เม.ย. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (6) การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและการสุขาภบิาล

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเดก็  - เพือ่จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 100,000       หอ้งประชุมหนิทราย กองการศึกษา

และเยาวชน ส าหรับเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลพมิาย

6 โครงการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน  - เพือ่ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอา่นส าหรับเด็ก 70,000         เทศบาลต าบลพมิาย กองการศึกษา

และเยาวชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาทกัษะการท างาน /อาชพีแก่เดก็  - เพือ่จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันาทักษะการท างาน /อาชีพ 50,000         หอ้งประชุมหนิทราย กองการศึกษา

และเยาวชน แกเ่ด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลพมิาย

8 โครงการเยาวชนพิมายรวมพลังขจัดภยัหา่งไกลยาเสพตดิ  - เพือ่จดักจิกรรมส่งเสริมใหเ้ยาวชนพมิาย 75,000         เทศบาลต าบลพมิาย กองการศึกษา

รวมพลังต่อต้าน ขจดัภยั หา่งไกลยาเสพติด หอ้งประชุมต่างๆ

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ  - ส ารวจจ านวนผู้สูงอายทุี่ต้งการเขา้ร่วมโครงการ 300,000       หอ้งประชุมหนิทราย กองสาธารณสุขฯ

 - ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เทศบาลต าบลพมิาย

 - จดัอบรมความรู้แกผู้่สูงอายุ ศึกษาดูงานในประเทศ

 - จดักจิกรรมศึกษาดูงานเพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์

กบัผู้สูงอายทุ้องถิน่อืน่ๆ สร้างความเพลินเพลินและส่งเสริม

สุขภาพจติที่ดีแกผู้่สูงอายุ

595,000       

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (6) การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและการสุขาภบิาล

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยสุขภาพภาคประชาชน  - จดักจิกรรมการฝึกอบรมความรู้ด้านสุขภาพแก ่อสม . 250,000       หอ้งประชุมหนิทราย กองสาธารณสุขฯ

ผู้น าชุมชน จ านวน ๑ คร้ัง เทศบาลต าบลพมิาย

 - จดักจิกรรมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างาน ศึกษาดูงานในประเทศ

กบัหน่วยงานอืน่จ านวน ๑ คร้ัง
11 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายแุหง่ชาติ  - จดักจิกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายแุละกจิกรรมนันทนาการ 30,000         ลานพรหมทัต กองสาธารณสุขฯ

เช่น เกมส์ต่างๆ การลเล่นพืน้บา้นเพือ่เสริมสร้างก าลังใจ หรือวดัในเขตเทศบาล

และสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองใหก้บัผู้สูงอาย ุ ต าบลพมิาย

และเพือ่ใหผู้้สูงอายไุด้มีการพบปะพดูคุยกนั ท ากจิกรรม

ร่วมกนัในวนัผู้สูงอายุ
12 โครงการพิมายเมอืงสะอาด (Big Cleaning day) รณรงค์ท าความสะอาดถนน ท าความสะอาดพืน้ที่สาธารณะ 20,000         15 ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

ของชุมชน ตลอดจนส านักงาน อาคารสถานที่ต่างๆ ของ ในเขตเทศบาล

ตนเองใหส้ะอาด ต าบลพมิาย

13 โครงการคลองสวยน้ าใส ไมท่ิง้ขยะลงแมน้่ าล าคลอง  - จดักจิกรรมรณรงค์สร้างจติส านึกรักษส่ิ์งแวดล้อม 30,000         ล าน้ าจกัราช กองสาธารณสุขฯ

14 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชมุชน  - จดักจิกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน 30,000         15 ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

และน าไปก าจดัอยา่งถกูวธิี

360,000       

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.เม.ย. ก.ย.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

เทศบาลต าบลพิมาย  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

ก.พ. มี.ค.

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (6) การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและการสุขาภบิาล

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

15 โครงการขดุลอก คูคลอง ลอกผักตบชวา วัชพืช  - ด าเนินการขดุลอก คูคลอง ลอกผักตบชวา วชัพชื 50,000         เขตเทศบาล กองช่าง

ในแหล่งน้ า ในแหล่งน้ าล าจกัราช เขตเทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

16 โครงการแขง่ขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพันธ ์ครั้งที ่13  - เพือ่จา่ยเปน็ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการฝึกซ้อมของนักกฬีา 100,000       อบต.กระเบือ้งใหญ่ กองการศึกษา

ที่เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาท้องถิน่สัมพนัธ ์คร้ังที่ 12 เปน็เจา้ภาพ

และค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่จ าเปน็ จดัการแขง่ขนั

17 โครงการจัดการแขง่ขนักีฬาอนุบาลเทศบาลต าบลพิมาย  - จดัการแขง่ขนักฬีาระหวา่งโรงเรียนอนุบาล 100,000       ลานพรหมทัต กองการศึกษา

จ านวน 8 โรงเรียน

18 โครงการแขง่ขนักีฬาชมุชนสัมพันธเ์ทศบาลต าบลพิมาย  - จดัการแขง่ขนักฬีาระหวา่งชุมชน ทั้ง 15 ชุมชน 200,000       ร.ร.กลุโน ส านักปลัดเทศบาล

เพือ่เชื่อมความสัมพนัธร์ะหวา่งชุมชน จ านวน 1 คร้ัง

19 โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอลตา้นยาเสพตดิ  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล 150,000       สนามในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย ต้านยาเสพติด เทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

20 โครงการแขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อลตา้นยาเสพตดิ  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาวอลเลยบ์อล 150,000       สนามในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

21 โครงการสนับสนุนนักกีฬาเขา้แขง่ขนัในระดบัอ าเภอ  - สนับสนุนนักกฬีาเขา้แขง่ขนัในระดับอ าเภอ จงัหวดั 100,000       อ าเภอพมิาย และอ าเภอ กองการศึกษา

จังหวัดและระดบัประเทศ และระดับประเทศ ในจงัหวดันครราชสีมา

850,000       

ก.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

เทศบาลต าบลพิมาย  
อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

พ.ค. มิ.ย. ส.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560



ผด.๒

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (6) การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและการสุขาภบิาล

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

22 โครงการแขง่ขนักีฬาบาสเก็ตบอลตา้นยาเสพตดิ  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาบาสเกต็บอล 100,000       สนามในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

23 โครงการแขง่ขนักีฬาตะกร้อตา้นยาเสพตดิ  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาตะกร้อ 50,000         สนามในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

24 โครงการแขง่ขนักีฬาเปตองตา้นยาเสพตดิ  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาเปตอง 50,000         สนามในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

25 โครงการแขง่ขนักีฬาชกมวยตา้นยาเสพตดิ  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนัชกมวย 80,000         สนามในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

26 โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอล 5 คน ตา้นยาเสพตดิ  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล 50,000         สนามในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย 5 คน ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

27 โครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนปอูงกันและควบคุม  - จดักจิกรรมฉดีวคัซีนปอูงกนัและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ 25,000         เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบา้ ต าบลพมิาย

28 โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตซอลตา้นยาเสพตดิ  - เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาฟตุซอล 90,000         สนามในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

445,000       
4,850,000    

มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ส.ค.ธ.ค. ก.ย.ก.พ. ก.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ม.ค.



ผด.๒

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (1) พัฒนาการบริการใหแ้ก่ประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับหลักการบริหารจัดการ  - จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองหลักการบริหารการจดัการ 150,000       เทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

และการพัฒนาองค์กรและทศันศึกษาดงูาน และการพฒันาองค์กรและศึกษาดูงาน พมิาย

ของคณะผู้บริหารและสมาชกิสภาเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดงูาน  - จดัอบรมใหค้วามรู้เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน 250,000       เทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการท างานของพนักงานเทศบาล ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่และศึกษาดูงาน พมิาย

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  - จดัอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บัคณะผู้บริหารท้องถิน่ 30,000         เทศบาลต าบลพมิาย ส านักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลพมิาย หรือสถานที่ๆ เทศบาล

เหมาะสม

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  - จดักจิกรรมท าบญุตักบาตร ,รณรงค์ร่วมกบัประชาชน 10,000         เทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

ในท้องถิน่การจดัหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนที่ , พมิาย

จดันิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบับทบาทหน้าที่

ของเทศบาลฯลฯ

5 โครงการปกปอูงสถาบนัส าคัญของชาติ  - จดักจิกรรมเพือ่เสริมสร้างความรักความสมัครสมาน 30,000         ลานพรหมทัต ส านักปลัดเทศบาล

สามัคคีของคนในชุมชนรู้จกัรักและหวงแหนสถาบนั /สถานที่เหมาะสม

ส าคัญของชาติ

470,000       

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ก.พ. มี.ค.



ผด.๒

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (1) พัฒนาการบริการใหแ้ก่ประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

6 โครงการก่อสร้างสถานทีล่้างรถเก็บขยะและวัสดอุุปกรณ์  - ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ก าจดัขยะใหม้ีสถานที่ส าหรับ 500,000       บอ่ขยะบา้นน้อย กองสาธารณสุขฯ

ล้างรถเกบ็ขยะ ล้างถงัขยะ หมู่ที่ 15 

ต.ในเมือง อ.พมิาย

จ.นครราชสีมา
7 โครงการจัดกิจกรรมวันทอ้งถ่ินไทย  - จดัพธิถีวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า 10,000         หอ้งประชุมหนิทราย ส านักปลัดเทศบาล

เจา้อยูห่วั รัชการที่ 5 และร าลึกถงึพระมหากรุณาธคุิณ เทศบาลต าบลพมิาย

แหง่องค์พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ร .5

และกจิกรรมบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ฯลฯ
8 จ้างทีป่รึกษาเพ่ือศึกษาประเมนิผลการปฏบิตังิาน  - จา้งองค์กรหรือสถาบนักลางในการส ารวจความพงึพอใจ 20,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลพิมาย ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการใหบ้ริการเทศบาล ต าบลพมิาย

9 อุดหนุนส านักทะเบยีนอ าเภอพิมาย  - อดุหนุนใหส้ านักทะเบยีนอ าเภอพมิาย  เพือ่จา่ยเปน็ค่า 30,000         ส านักทะเบยีน ส านักปลัดเทศบาล

กระแสไฟฟาูส าหรับเคร่ืองปรับอากาศของส านักงาน อ าเภอพมิาย

ทะเบยีนอ าเภอพมิาย
10 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธส์ร้างความเขา้ใจ  - เพือ่สร้างความเขา้ใจและความเต็มใจในการช าระภาษี 20,000         เขตเทศบาล กองคลัง

และความเตม็ใจในการช าระภาษี ใหแ้กป่ระชาชน ต าบลพมิาย

580,000       

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ส.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

ก.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย.



ผด.๒

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (1) พัฒนาการบริการใหแ้ก่ประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

11 โครงการน าระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์มาใชใ้นการ  - เพือ่จา้งเหมาบริการในการจดัเกบ็ขอ้มูลส าหรับ 100,000    เขตเทศบาล กองคลัง

จัดเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลพิมาย การปรับปรุงขอ้มูลระบบแผนที่ภาษแีละจดัท าแผนที่แม่บท ต าบลพมิาย

12 โครงการศูนยร์วมขา่วการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการ  - อดุหนุนใหศู้นยร์วมขา่วการซ้ือหรือการจา้ง 8,000            อบต.ในเมือง กองคลัง

บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน่ (อบต.ในเมือง)

พ.ศ.2560

13 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  - เพือ่อดุหนุนใหก้ารไฟฟาูส่วนภมูิภาคในการขยาย 100,000       เขตเทศบาล กองช่าง

เขตไฟฟาูสาธารณะในเขตเทศบาล ต าบลพมิาย

14 อุดหนุนการขยายเขตประปา  - เพือ่อดุหนุนใหก้ารประปาส่วนภมูิภาค สาขาพมิาย 50,000         เขตเทศบาล กองช่าง

ในการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลต าบลพมิาย ต าบลพมิาย

15 อุดหนุนหวัดบัเพลิง  - เพือ่อดุหนุนใหก้บัการประปาส่วนภมูิภาค สาขาพมิาย 50,000         เขตเทศบาล กองช่าง

ในการจดัซ้ือหวัดับเพลิงและติดต้ังในชุมชนเขตเทศบาล ต าบลพมิาย

ต าบลพมิาย

308,000       

มี.ค. มิ.ย.ก.พ. ก.ย.

พ.ศ.2560

เม.ย.พ.ค. ก.ค. ส.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  



ผด.๒

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (1) พัฒนาการบริการใหแ้ก่ประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

16 โครงการจัดหาเครื่องมอื เครื่องใช ้ครุภณัฑ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่
 - ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์  - เตียงตรวจภายใน จ านวน 1 เตียง 20,000         เทศบาลต าบลพมิาย กองสาธารณสุขฯ

 - ครุภณัฑ์โรงงาน  - เคร่ืองจา่ยกา๊ซ (BLOWER) จ านวน 1 ชุด 20,000         เทศบาลต าบลพมิาย กองสาธารณสุขฯ

 - ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - เคร่ืองตัดหญา้แบบขอ้แขง็ จ านวน ๑ เคร่ือง 9,500            เทศบาลต าบลพมิาย กองสาธารณสุขฯ

 - ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - เคร่ืองตัดหญา้แบบขอ้ออ่น จ านวน ๑ เคร่ือง 11,000         เทศบาลต าบลพมิาย กองสาธารณสุขฯ

 - ครุภณัฑ์โรงงาน  - เคร่ืองปัม๊ลม จ านวน 1 เคร่ือง 30,000         เทศบาลต าบลพมิาย กองสาธารณสุขฯ

 - ครุภณัฑ์โรงงาน  - เคร่ืองอดัจาระบ ีแบบใช้ลม จ านวน ๑ เคร่ือง 15,000         เทศบาลต าบลพมิาย กองสาธารณสุขฯ

 - ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง 18,000         เทศบาลต าบลพมิาย ส านักปลัดเทศบาล

 - ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน จ านวน ๒ เคร่ือง 32,000         เทศบาลต าบลพมิาย ส านักปลัดเทศบาล

 - ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองปร้ินเตอร์ ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า จ านวน ๒ เคร่ือง 6,600            เทศบาลต าบลพมิาย ส านักปลัดเทศบาล

 - ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์  - เคร่ืองวดัความดันแบบต้ังพืน้ จ านวน ๑ เคร่ือง 7,900            เทศบาลต าบลพมิาย กองสาธารณสุขฯ

 - ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 16,000         เทศบาลต าบลพมิาย กองสาธารณสุขฯ

 -ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองปร้ินเตอร์ ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 3,300            เทศบาลต าบลพมิาย กองสาธารณสุขฯ

189,300       
1,547,300    

พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. มี.ค.ก.พ.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาลต าบลพิมาย  
อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559

เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ธ.ค. ม.ค.



ผด.๒

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (๒) การบงัคับใชก้ฏหมาย

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปอูงกันและลดอุบตัเิหตใุนชว่งเทศกาลปใีหม่  - ต้ังจดุบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปใีหม่ 50,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ตลอด 24 ชั่วโมง ต าบลพมิาย

2 โครงการปอูงกันและลดอุบตัเิหตใุนชว่งเทศกาลสงกรานต์  - ต้ังจดุบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 50,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ตลอด 24 ชั่วโมง ต าบลพมิาย

3 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับอัคคีภยั  - อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัอคัคีภยัและการอพยพหนีไฟ 50,000         โรงเรียนในเขต งานปอูงกนัฯ

และการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ในสถานศึกษา เทศบาลต าบลพมิาย ส านักปลัดฯ

4 โครงการอบรมปอูงกันการจมน้ าในเดก็อายตุ่ ากว่า 15 ปี  - ฝึกภาคทฤษฎแีละปฏบิติั (การลอยตัว)ในเด็กอายตุ่ ากวา่ 30,000         หอ้งประชุมหนิทราย ส านักปลัดเทศบาล

15 ปี เทศบาลต าบลพมิาย

สระน้ า

180,000       

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

พ.ย. ธ.ค. ก.ย.ม.ค. ก.ค. ส.ค.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.พ.



ผด.๒

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (๓) การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ค่าจัดซ้ือพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม้  - เพือ่จดัซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 10,000         เขตเทศบาล ส านักปลัด

และพวงมาลา และพวงมาลา ส าหรับประกอบพธิกีารต่างๆ และสถานที่อืน่ๆ เทศบาล

ตามความเหมาะสม

2 โครงการคนไทยหวัใจเดยีวกัน  - จดักจิกรรมโครงการฯ สร้างความสมัครสมานสามัคคี 50,000         เทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

ในเร่ืองต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการอยูร่่วมกนัของคนในสังคม พมิาย

3 โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในระบอบประชาธปิไตย  - จดักจิกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธปิไตย 30,000         เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

และกจิกรรมเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉนัท์ ต าบลพมิาย

90,000         

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

พ.ค. มิ.ย.

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ค. ส.ค.



ผด.๒

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (๔) การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี 300,000       
 - งานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  - จดัพธิเีฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ลานพรหมทัต ส านักปลัดเทศบาล

ภมูิพลอดุลยเดช วนัที่ 5 ธนัวาคม 2559 ภมูิพลอดุลยเดช วนัที่ 5 ธนัวาคม 2559 เขตเทศบาล

ภาคเช้าและภาคค่ า
 - งานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยาม  - จดัพธิเีฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยาม ลานพรหมทัต ส านักปลัดเทศบาล

บรมราชกมุารี วนัที่ 2 กรกฎาคม 2560 บรมราชกมุารี วนัที่ 2 เมษายน 2560 เขตเทศบาล

ภาคเช้าและภาคค่ า
 - งานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชสยาม  - จดัพธิเีฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชสยาม ลานพรหมทัต ส านักปลัดเทศบาล

บรมราชกมุาร วนัที่ 28 กรกฎาคม 2560 บรมราชกมุาร วนัที่ 28 กรกฎาคม 2560 เขตเทศบาล

ภาคเช้าและภาคค่ า
 - งานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้นางเจา้  - จดัพธิเีฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระนางเจา้สิริกติต์ิ ลานพรหมทัต ส านักปลัดเทศบาล

สิริกติต์ิพระบรมราชินีนาถ วนัที่ 12 สิงหาคม 2560 พระบรมราชินีนาถ วนัที่ 12 สิงหาคม 2560 เขตเทศบาล

ภาคเช้าและภาคค่ า

2 ค่าใชจ้่ายในการเลือกตัง้ผู้บริหารทอ้งถ่ิน  - จดัการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิน่หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ 100,000       เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

หรือสมาชกิสภาทอ้งถ่ิน กรณีต าแหน่งวา่ง

400,000       

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ค. มิ.ย.

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.ย.ม.ค. มี.ค. ส.ค.ก.พ. ก.ค.เม.ย.



ผด.๒

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (๔) การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

3 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชมุชน  - จดัประชุมชาคมแผนชุมชน 15 ชุมชน 75,000         15 ชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี  - จดัประชุมประชาคมท้องถิน่ ระดับต าบล และประชุม 123,000       หอ้งประชุมหนิทราย ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลพิมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า คณะกรรมการพฒันา หรือสถานที่อืน่

ในการจดัท าแผนพฒันาพฒันาสามปี ที่เหมาะสม

5 โครงการส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูพ้ืนฐาน  - ด าเนินการอบรมใหค้วามรู้และส ารวจขอ้มูลพืน้ฐาน 100,000       เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ของชุมชน เพือ่ใช้เปน็ขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ ต าบลพมิาย

298,000       
698,000       

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2560

เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.ย.มี.ค. เม.ย.พ.ค.



ผด.๒

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาตแิละการมสี่วนร่วมของประชาชน

แนวทางพัฒนา

    (5) รักษาความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการตดิตัง้-ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร  - การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร 200,000       เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

และสัญญาณไฟจราจร  - ติดต้ัง-ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร ทาสี ตีเส้นจราจร ต าบลพมิาย กองช่าง

และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง

2 โครงการตรวจปอูงกันอัคคีภยั  - อบรมใหค้วามรู้และออกตรวจปอูงกนัการเกดิอคัคีภยั 30,000         เขตเทศบาล งานปอูงกนัฯ

ต าบลพมิาย ส านักปลัดฯ

230,000       

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลพิมาย  

อ าเภอพิมาย  จงัหวัดนครราชสมีา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.


