
แบบ ผด.01

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ที่

ด าเนินการ

คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นรอ้ย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 27 27.55 7,060,000 41.51 กองช่าง

ก่อสร้างขยายเขต
การบริการประปา

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 1.02 350,000 2.08 กองช่าง

ก่อสร้างขายาเขต
ไฟฟ้าและโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.02 350,000 2.08 กองช่าง

29 29.59 7,760,000 45.67

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่   ต าบลรังกาใหญ ่   อ าเภอพิมาย    จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 2
บญัชีโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

รวม

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ที่

ด าเนินการ

คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นรอ้ย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่   ต าบลรังกาใหญ ่   อ าเภอพิมาย    จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิต

การป้องกันและ
บรรทาสาธารณภยั

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6.12 245,000 1.46 ส านัก
ปลัดเทศบาล

พัฒนาและส่งเสริม
ด้านการศึกษา

2.2  แผนงานการศึกษา 8 8.16 6,548,880 38.94 กองการศึกษาฯ

พัฒนาและส่งเสริม
ด้านสุขภาพอนามัย

2.3 แผนงานสาธารณสุข 10 10.20 557,000 3.31 กอง
สาธารณสุขฯ

พัฒนาและส่งเสริม
ด้านสวสัดิการชุมชน

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.02 10,000 0.06 ส านัก
ปลัดเทศบาล

พัฒนาและส่เสริม
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

2.5  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ

12 12.24 838,000 4.98 กองการศึกษาฯ

37 37.76 8,198,880 48.75รวม
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ที่

ด าเนินการ

คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นรอ้ย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่   ต าบลรังกาใหญ ่   อ าเภอพิมาย    จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่
ชุมชน

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 9.18 280,000 1.66 ส านัก
ปลัดเทศบาล

ส่งเสริมศักยภาพ
และขีด
ความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ 
 และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร

3.2  แผนงานการเกษตร 4 4.08 45,000 0.27 ส านัก
ปลัดเทศบาล

13 13.27 325,000 1.93รวม
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ที่

ด าเนินการ

คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นรอ้ย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่   ต าบลรังกาใหญ ่   อ าเภอพิมาย    จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการก าจัด
ขยะมูลฝอย  
เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 6.12 215,000 1.28 กอง
สาธารณสุขฯ

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4.2 แผนงานการเกษตร 3 3.06 75,000 0.45 ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 9.18 290,000 1.72รวม
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ที่

ด าเนินการ

คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นรอ้ย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่   ต าบลรังกาใหญ ่   อ าเภอพิมาย    จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์

บญัชสีรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

5.  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์การทุก
ภาคส่วนในการ
พัฒนาทาง
การเมืองและสังคม

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 9.18 240,000 1.43 ส านัก
ปลัดเทศบาล,

กองคลัง

ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
ให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.02 5,000 0.03 กองช่าง

10 10.20 245,000 1.46

รวมทัง้สิ้น 98 100 16,818,880 100

รวม
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