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เทศบาลต าบลปรุใหญ ่

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

  



ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 10 (3) ข้อ 11 ข้อ 26 และ  ข้อ 27 ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน    
และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่   ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2562 ให้นายอ าเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7710/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 
เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน นายอ าเภอเมือง
นครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม 0023.6/5643  ลงวันที่ 6 กันยายน 
2562 และนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  12 กันยายน 2562 แล้วนั้น  

 

  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ด าเนินการจัดท า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อไป   

 

 

 



ส่วนที่ 1 
 

1.1  บทน า 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้

เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ 

     เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที ่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ    

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 

สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน  

     ตามที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 

3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ให้นายอ าเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อเสนอไปยังผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา    

ที ่ 7710/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เรื ่อง การมอบอ านาจของผู้ว ่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้

นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.  2563   ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตามหนังสืออ าเภอเมือง

นครราชสีมา ที่ นม 0023.6/5673  ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 และนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ได้ประกาศใช้

เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  12 กันยายน 2562 แล้วนั้น  

 

 



 

ดังนั ้น เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2563 ขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการจริงในพื้นที่ต าบลปรุใหญ่ให้

เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนด าเนินการ ส าหรับแผนด าเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น      
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนด าเนินการ และจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น         
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินการ มีข้ันตอน ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น  ๆ          
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  



 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงานข้างตน้สามารถเขียนเปน็แผนภูมิได้ดงันี้ 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

  

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

พิจารณาร่าง ฯ  และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 



 

ขั้นตอนที่  1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ

ด าเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลต าบล  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

นั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ

ได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอแบบ

บูรณาการ 

ขั้นตอนที่  2   การจัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 

 ส่วนที่  1  บทน า 

1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
 

 

ขั้นตอนที่  3   การประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง  
แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล
...............) ประจ าปงีบประมาณ เพ่ือปดิประกาศโดยเปดิเผยใหส้าธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 

 



ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan)   
 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เป็นเครื ่องมืออย่างหนึ ่งที ่ช่วยให้เทศบาลต าบล สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล 
 3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทางปฏิบัติ
ไว้แล้ว 
 4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป 
 6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ ้าซ้อนในหน่วยงาน 
 7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
 8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองการลดความเสี่ยงจาก
เหตุสาธารณภัย 

อบรมให้ความรู้เรื่องการลด
ความเสี่ยงจากเหตุสาธารณภัย
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 15  หน้า 75 

            

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดบริการประชาชนต าบล  
ปรุใหญ ่

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 16  หน้า 75 

            

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่   

ตั้งจุดบริการประชาชนต าบล  
ปรุใหญ ่

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 17  หน้า 75 

            

แบบ ผด. 02 
8 



ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเก่ียวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย/
ไฟปา่ในชุมชน 

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนต าบลปรุใหญ่ 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 18  หน้า 76 

            

5 โครงการฝึกทักษะการเอา
ชีวิตรอดจากการจมน า้ 

ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนบา้น
คนชุมและตัวแทนชุมชน 
จ านวน 17 ชุมชน 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
 ล าดับ 19 หน้า 76 

            

6 โครงการจัดงานวัน อปพร. จัดงานวัน อปพร. ปลีะ 1 คร้ัง  30,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
 ล าดับ 23 หน้า 77 

            

7 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

จัดฝึกอบรมทบทวน ให้กับ อป
พร. ต าบล ปรุใหญ่ ปีละ 1 คร้ัง 

 200,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
 ล าดับ 21 หน้า 76 

            

8 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

จัดฝึกอบรมให้กับ อปพร. ต าบล
ปรุใหญ ่ ปีละ 1 คร้ัง 

 100,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
 ล าดับ 20 หน้า 76 

            

9 



ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ ด้านการจราจร
ทางถนนประชาชนในเขต
เทศบาล 

 ฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร. ปี
ละ 1 คร้ัง 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 22  หน้า 77 

            

10 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบบริเวณสี่แยก ป้าย
ห้ามจอดและป้ายสัญลักษณ์
สี่แยก ชุมชนไมตรีพัฒนา 
หมู่ 4 

1. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสี่
แยก  ป้ายห้ามจอด และป้าย
สัญลักษณส์ี่แยก 

 50,000   ชุมชนไมตรี
พัฒนา หมู่ที่ 4  

งานป้องกันฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 14 หน้า 75 

            

รวม จ านวน   10  โครงการ 680,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายโพธ์ิเตี้ย-โนนสลักได 
ชุมชนคนชุม 3 ม.1 
 

1.  ติดตั้งสายสัญญาณเสยีงตาม
สาย จากโพธิ์เตี้ย - โนนสลักได 
ติดตั้งล าโพงฮอร์น 400 w. ขนาด 
20 นิ้ว กันน ้า  จ านวน 4 ตัว (ตาม
แบบรูปรายการและประมาณการ
ที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 40,500   ชุมชนคนชุม 
3 หมู่ที่ 1  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับ 1 

หน้า 3 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 40,500               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1.3 แผนงานงบกลาง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยตา่ง ๆ  

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณ
ภัยในเขตพื้นที่ต าบลปรุใหญ่ 
จ านวน 7 หมู่บ้าน 

 642,981  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 1  หน้า 81 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 642,981               

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

12 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน ้าประปา ชุมชน 
พบสุข 1 หมู่ 5                 
บ้านพบสุข 

ติดตั้งเคร่ืองกรองน ้าสแตนเลส 
Dia. 0.97x1.85 ม. หนา 3 มม.   
และติดตั้งเคร่ืองกรองน ้าสแตน
เลส Dia. 1.20x1.85 ม. หนา 3 
มม.  และติดตั้งอุปกรณ์ใช้งาน 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย     
(ตามแบบรูปรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลต าบล  
ปรุใหญ่ก าหนด) 
 
 
 
 
 
 

 458,000  ชุมชนพบสุข 
1 หมู่ที่ 5 

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ  5 หน้า 83 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน ้าประปา ชุมชน  
พบสุข 3 หมู่ 5                  
บ้านพบสุข 

ติดตั้งเคร่ืองกรองน ้าสแตนเลส 
Dia. 0.97x1.85 ม. หนา 3 มม.   
และติดตั้งเคร่ืองกรองน ้าสแตน
เลส Dia. 1.20x1.85 ม. หนา 3 
มม.  และติดตั้งอุปกรณ์ใช้งาน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย              
(ตามแบบรูปรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลต าบล 
ปรุใหญ่ก าหนด) 

 458,000   ชุมชนพบสุข 
3 หมู่ที่ 5  

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ  7 หน้า 84 

            

รวม จ านวน   2  โครงการ 916,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.2 แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลปรุ
ใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ต าบล
ปรุใหญ ่

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 1  หน้า 86 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 50,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
9/2  ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะ
คองเก่า หมู่ที่ 2 บ้านตะคอง
เก่า 

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า  215.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบรูปรายการและประมาณการ
ที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 155,000  ซอย 9/2  
ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะ
คองเก่า หมู่ที่ 
2 บ้านตะ
คองเก่า 

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2562 ล าดับ 5 

หน้า 5 

            

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                
ซอยบ้านป้าโสภาถึงถนน
หน้าศาลากลางหมู่บ้าน 
ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที่ 7 
บ้านแสนสุข 

ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  416.00  
ตารางเมตรไหล่ทางสองข้างหินคลุก 
กว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 278,000   ชุมชนแสนสุข 
2 หมู่ที่ 7 
บ้านแสนสุข  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับ 11 

หน้า 7 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านยายเมีย้น – บ้านยาย
น้อย ชุมชนตาลโหรนโนนตา
ชูพัฒนา หมู่ 2 บ้านตะคอง
เก่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 2.00 ม.  ยาว 15.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  30.00  ตร.
ม.  (ตามแบบรูปรายการและ
ประมาณการทีเ่ทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ก าหนด) 

 22,000   ซอยบ้านยาย
เมี้ยน – บ้าน
ยายน้อย 
ชุมชนตาล
โหรนโนนตาชู
พัฒนา หมู่ 2 
บ้านตะคอง
เก่า  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562  ล าดับ 3 

หน้า 4 

            

4 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายตะกดุทางเข้าบ้าน
นายสาธิต หมู่ 1 บ้านคนชุม 

ลงหินคลุกบนผิวจราจรเดิม พร้อม
ปรับเกลีย่ผิวจราจร  กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 35.00 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
140.00 ตารางเมตร  ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 280.00 ลูกบาศก์
เมตร  (ตามแบบรูปรายการและ
ประมาณการทีเ่ทศบาลต าบล   
ปรุใหญ่ก าหนด) 
 
 
 
 
 

 24,000   ทางเข้าบ้าน
นายสาธิต หมู ่
1 บ้านคนชุม  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับ 1 

หน้า 4 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 
5 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา  หมู่ 
4 บ้านวิโรจน์พัฒนา 

ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ช้ัน 3 ขนาด Dia 0.40  
เมตร บ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 
ม. จ านวน 4 บ่อ ความยาวท่อ
ระบายน ้ารวมบ่อพัก 38.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบรูปรายการและประมาณการ
ที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 108,000   ซอย 5 ชุมชน
วิโรจน์พัฒนา  
หมู่ 4 บ้าน
วิโรจน์พัฒนา  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 55 หน้า 100 

            

6 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย
วัดพบสุข ถึงร้านเสริมสวย
ยายส่วน ชุมชนแสนสุข 1 
หมู่ 7 

ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ช้ัน 3 Dia 0.40  ม.
บ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม. 
จ านวน 36 บ่อ  ความยาวท่อ
ระบายน ้ารวมบ่อพัก 363.00 ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบรูปรายการและประมาณการ
ที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
 
 
 
 

 1,026,000   ซอยวัดพบสุข 
ถึงร้านเสรมิ
สวยยายส่วน 
ชุมชนแสนสุข 
1 หมู่ 7  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 80 หน้า 107 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น ้าคอนเวิร์สขนาดใหญ ่เส้น
บ้านเลียบ - คนชุม เลียบ
คลองชลประทาน ชุมชน
บ้านเลียบ หมู่ที่ 6 

ท่อระบายน ้าคอนเวริ์ส  ขนาด 
2.10 X 2.10 เมตร ยาว 12.00 
เมตร จ านวน 1 ช่อง  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบรูป
รายการและประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 478,000   บ้านเลียบ - 
คนชุม เลียบ
คลอง
ชลประทาน 
ชุมชนบ้าน
เลียบ หมู่ที่ 6  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 80 หน้า 107 

            

8 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล. ซอย 9/4 ชุมชน
ร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่ 
2 บ้านตะคองเก่า 

รางระบายน า้ คสล. กว้างภายใน 
0.40 เมตร ยาว 142.00 เมตร  
ฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย (ตามแบบรปูรายการและ
ประมาณการทีเ่ทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 902,000   ซอย 9/4 
ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคอง
เก่า หมู่ 2 
บ้านตะคอง
เก่า  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับ 10 

หน้า 6 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล. และท่อระบายน ้า 
คสล. ซอยเจรญิพัฒน์ ชุมชน
รวมมิตรพัฒนา หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ขนาด
รางระบายน า้ คสล. ภายในกว้าง 
0.40 ม. ยาว 64.00 ม. ฝาราง
ระบายน ้าเหล็กตะแกรง และวาง
ท่อระบายน ้า ขนาด  Dia 0.40  
ม. บ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม. 
จ านวน 28 บ่อ ความยาวท่อ
ระบายน ้ารวมบ่อพัก 286.00 ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบรูปรายการและประมาณการ
ที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 1,176,000   ซอยเจริญ
พัฒน ์ชุมชน
รวมมิตร
พัฒนา หมู่ที่ 4  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562  ล าดับ 9 

หน้า 6 

            

10 โครงการจดัท าป้ายช่ือชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา 
หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า 

ติดตั้งป้ายช่ือชุมชน ขนาด 1.20 x 
2.40 ม. จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
รูปรายการและประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 15,000   ชุมชนตาล
โหรนโนนตาชู
พัฒนา หมู่ 2 
บ้านตะคอง
เก่า  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับ 4 

หน้า 5 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจดัท าป้ายช่ือ
หมู่บ้าน ชุมชนหนองหอย 
หมู่ 3 บ้านหนองหอย 

ติดตั้งป้ายช่ือชุมชน ขนาด 1.20 x 
2.40 ม. จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
รูปรายการและประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 15,000   ชุมชนหนอง
หอย หมู่ 3 
บ้านหนอง
หอย  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับ 8 

หน้า 6 

            

12 โครงการปรับปรุงจุดรองรับ
ฝารางระบายน ้า ซอยบ้าน
ป้าวิน ชุมชนหนองหอย หมู่ 
3 บ้านหนองหอย 

ปรับปรุงจุดรองรับฝารางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ยาว 
188.00 เมตร  ปรับปรุงฝาราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.80 
เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ
รูปรายการและประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 100,000   ชุมชนหนอง
หอย หมู่ 3 
บ้านหนอง
หอย  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2561)  

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับ 7 

หน้า 5 

            

13 โครงการปรับปรุงทางลงที่
ท าการผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่ 1 
บ้านคนชุม 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 42.00 
ตารางเมตร  (ตามแบบรูปรายการ
และประมาณการทีเ่ทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ก าหนด) 
 

 30,000   ทางลงที่ท า
การผู้ใหญบ่้าน  
หมู่ที่ 1 บ้าน
คนชุม  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 ล าดับ 2 

หน้า 4 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สาย
ชุมชนแสนสุข 3 ข้างสวนป่า 
304 ถึงบ้านลุงล้วน  พล
ปัถพี หมู่ 7 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอ
นกรีต  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 
ตร.ม. หนา 0.05 ม.  (ตามแบบรูป
รายการและประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 100,000   ชุมชนแสนสุข 
3 ข้างสวนป่า 
304 ถึงบ้าน
ลุงล้วน  พล
ปัถพี หมู่ 7  

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 88 หน้า 109 

            

15 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค 

ภายในเขตเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ 

 500,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ล าดับ 128 หน้า 119 

            

16 ค่าออกแบบ  ค่าควบคุม
งานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 100,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองช่าง             

รวม จ านวน   16  โครงการ 5,029,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการคลองสวยน า้ใส
ต าบลปรุใหญ่ 

อบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการดูแลรักษาแม่น า้
ล าคลองแก่ประชาชนต าบล   
ปรุใหญ ่

 30,000  หมู่ 1 - 2 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสขุฯ ปรากฏ
ในแผนแผนพฒันาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 1 หน้า 120 

            

2 โครงการชุมชนนา่อยู่
หมู่บ้านน่ามอง 

อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ด้านสิง่แวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้านแก่ประชาชนต าบล    
ปรุใหญ ่

     50,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสขุฯ ปรากฏ
ในแผนแผนพฒันาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 2 หน้า 120 

            

3 โครงการของเหลือใช้ไม่
ไร้ค่าสู่การพฒันาชุมชน
ปลอดขยะ 

อบรมให้ความรู้เรื่องจัดการขยะ
มูลฝอย การใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอย และณรงค์การคัด
แยกขยะมูลฝอยอันตรายและ
สารพิษในครัวเรือน แก่
ประชาชนต าบลปรุใหญ่ 

 80,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสขุฯ ปรากฏ
ในแผนแผนพฒันาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2564)  
ล าดับ 3 หน้า 120 

            

รวม จ านวน   3  โครงการ 160,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการ "ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่   
สีเขียว 

พื้นที่ต าบลปรุใหญ ่ 50,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 1 หน้า  121 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 50,000               

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 24 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกาย ชุมชน
พบสุข 2 หมู่ 5 

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 
ประกอบด้วย 
     -  อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยาน     
     -  อุปกรณ์ลดหน้าท้อง      
     -  อุปกรณ์บริหารข้อเข่าจักรยาน
ล้อเหล็ก 
     -  อุปกรณ์นวดหลังออกก าลังแขน 
     -  อุปกรณ์ออกก าลังกายบรหิาร
หัวไหล่และขา 
     -  อุปกรณ์บริหารแขนและหน้าอก 
     จ านวน 1 ชุด  (จัดซื้อจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาด) 

 100,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 2 หน้า  123 

            

รวม จ านวน   1   โครงการ 100,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสุขภาพรอบ
สระศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
ชุมชนลูกหลานปู่คง
พัฒนา  หมู่ 2 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ
รอบสระศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบรูปรายการและประมาณ
การที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก าหนด) 

 1,221,000  สระศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชน
ลูกหลานปู่คง
พัฒนา  หมู่ 
2 

กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 3 หน้า 125 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 1,221,000               

 
 
 
           
 
 
 

26 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ์และรดน า้ด า
หัวผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ 

เยาวชน ประชาชนและผู้สงูอายุ
ต าบลปรุใหญ่ 

 200,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 1  หน้า 126 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

 เยาวชน ประชาชนในต าบล         
ปรุใหญ ่

 70,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 3 หน้า 126 

            

3 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล
ปรุใหญ่ ต าบลปรุใหญ่ 

 200,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 4 หน้า 127 

            

4 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต าบลตา้นยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลปรุใหญ่ 

 150,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 5 หน้า 127 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพ
ติด 

เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบล       
ปรุใหญ ่

 50,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 7 หน้า 127 

            

รวม จ านวน   5  โครงการ 670,000               

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 6.1 แผนงานการศึกษา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษา 

ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษา 

 20,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล       
ปรุใหญ ่หมู่ 1 และ  
หมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 1 หน้า 129 

            

2 โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน    

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
เรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน จ านวน   1 คร้ัง
ต่อปี 

 50,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ หมู่ 1 และ  
หมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 4 หน้า 130 

            

3 โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานนักเรียนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 
แห่ง 

 50,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล          
ปรุใหญ ่หมู่ 1 และ 
หมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 5 หน้า 130 

            

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็กในเขตต าบลปรุใหญ่  150,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ หมู่ 1 และ  
หมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 6 หน้า 130 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 200,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ หมู่ 1 และ  
หมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)    
ล าดับ 9 หน้า 131 

            

6 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 - ค่าจัดการเรียนการ
สอน                        
- ค่าหนังสือเรียน                                  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน                            
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน                          
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

จัดสื่อการเรียนการสอน
ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลปรุใหญ่ ทั้ง 
2 แห่ง 

283,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ หมู่ 1 และ   
หมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   
ล าดับ 1 หน้า 88 

            

7 ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับโรงเรียน                  
บ้านคนชุม 
 
 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับโรงเรียนบ้านคนชุม 

 249,106  โรงเรียนบ้านคนชุม กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)    
ล าดับ 7 หน้า 131 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  

 191,620  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ หมู่ 1 และ   
หมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 8 หน้า 131 

 

            

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 - อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ ่

จัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ ่ 

 400,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ หมู่ 1 และ  
หมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)     
ล าดับ 2 หน้า 129 

            

10 เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน              
บ้านคนชุม 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม อนุบาล- ป.6  

 520,000  โรงเรียนบ้านคนชุม กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)     
ล าดับ 11 หน้า 132 

            

11 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ่
 
 

เด็กนักเรียนโรงเรียน              
บ้านคนชุม 

 50,000  โรงเรียนบ้านคนชุม กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 12 หน้า 133 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

เด็กนักเรียนโรงเรียน              
บ้านคนชุม 

 15,000  โรงเรียนบ้านคนชุม กองการศึกษา  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 13 หน้า 133 

            

รวม จ านวน   12  โครงการ 2,178,726               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการวันเทศบาล   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

       50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

 ล าดับ 13  หน้า 137 

            

2 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯ 

จัดกิจกรรมในงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 
งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ีในรัชกาลที่ 10 วันที่ 3 
มิถุนายน งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ พระ
บรมราชชนนพีันปีหลวง วนัที่ 
12 สิงหาคม 
 

     200,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

  ล าดับ 14  หน้า 137 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดงานพระราช
พิธี  รัฐพิธีและวนัส าคัญ
ต่าง ๆ 

จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
ส าคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันท่ี 
5 ธันวาคม  วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันท่ี 
13 ตุลาคม  วันปิยมหาราช วันท่ี 23 
ตุลาคม  ฯลฯ  

 100,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 15  หน้า 138 

            

4 โครงการประชาคม
ชุมชน/หมู่บ้าน 

จัดประชาคมชุมชน/หมูบ่้าน 
เพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

 10,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
 ล าดับ 3  หน้า 134 

            

5 โครงการประชาคม
ชุมชนต าบล 

จัดประชาคมชุมชนต าบล เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
 ล าดับ 4  หน้า 135 

            

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการปฏิบัติงาน ส าหรับ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจา้ง 

ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจา้ง 

 300,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

 ล าดับ 10 หน้า 136 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษาวินัย 
และความโปร่งใสในการ
ท างานของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจา้ง 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  

 ล าดับ 11 หน้า 136 

            

8 โครงการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ 

ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

 100,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

 ล าดับ 12 หน้า 136 

            

9 โครงการเลือกตั้ง เลือกตั้งนายกเทศมนตร ีฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ แทนต าแหน่งวา่ง 

     800,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1     
พ.ศ. 2562 ล าดับ 3       

หน้า 10 

            

10 โครงการด าเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลปรุใหญ่ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปรุ
ใหญ่ 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 16 หน้า 138 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง 

อบรม/ประชุมเชงิปฏิบตัิการ/
สัมมนาพนักงานเจ้าหนา้ที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได ้

       20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองคลัง 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 

ล าดับ 3  หน้า 10 

            

12 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่
ปลูกสร้าง 

ประชาชนต าบลปรุใหญ่        20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองคลัง 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 

ล าดับ 3  หน้า 10 

            

13 โครงการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 
ผู้เสียภาษนีอกเวลา    
ท าการ 

ต าบลปรุใหญ่        10,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองคลัง 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 

ล าดับ 2  หน้า 9 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

     400,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองคลัง 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 6  หน้า 135 

            

รวม จ านวน   14  โครงการ 2,110,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงกาสนบัสนุน
ส่งเสริมหรือทบทวนการ
จัดท าแผนชุมชนต าบล
ปรุใหญ่ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท า
แผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน จ านวน 
1 คร้ัง 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 1 หน้า 141 

            

2 โครงการให้ความรู้และ
สนับสนนุการด าเนนิงาน
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชน  
ปีละ 1 คร้ัง 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 9 หน้า 149 

            

รวม จ านวน   2  โครงการ 70,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 8.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 

 - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวในเขตพื้นที่ต าบลปรุใหญ่ 
 - อบรมอาสาสมัครปศสุัตว์และ
ฝึกปฏิบัติจริงและลงพื้นที่ 

 50,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 2 หน้า 142 

            

2 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 - รณรงค์ ควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์
ยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออกใน
ประชาชนต าบลปรุใหญ่ 
 - อบรมให้ความรู้การควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 100,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 3 หน้า 142 

            

3 โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จ าหนา่ยอาหาร 

ตรวจเฝ้าระวังสถานทีจ่ าหนา่ย
อาหาร ได้แก่ ตลาดสด 
ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหาร 
มอบป้าย Clean food good 
taste 
 

 60,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 5 หน้า 143 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 7 
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท 

 140,000  หมู่ที่ 1-7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ปรากฏใน
แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 7 หน้า 143 

            

รวม จ านวน   4  โครงการ 350,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 8.2 แผนงานงบกลาง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืน้ที่เทศบาล
ปรุใหญ่  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  

 230,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 1 หน้า 144 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 230,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 9.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการด าเนินการ
เก่ียวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

อบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ และใช้ชดุ
ตรวจสารเสพติดซุ่มตรวจ
ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาชนตาม
หนังสือสั่งการ 

     80,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 1 หน้า 146 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 80,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว
ผู้มีรายไดน้้อย 

อบรมเชิงปฏิบัติการดา้น
อาชีพ ให้แก่คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว
ผู้มีรายไดน้้อย หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 6 หน้า 148 

            

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้กับคณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน 
ต าบลปรุใหญ่ 

       
550,000  

เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2564)  
ล าดับ 1 หน้า 147 

            

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ 

 - อบรมให้ความรู้ 
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ให้แก่ผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ 

 200,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 2 หน้า 147 

 
 

            

43 



ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมและพฒันา
สตรี 

 - อบรมให้ความรู้  ให้แก่
สตรีต าบลปรุใหญ่ 

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 3 หน้า 147 

            

5 โครงการด าเนินงานตาม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.) 

ครอบครัวในพื้นที ่
ต าบลปรุใหญ่ 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 4 หน้า 148 

            

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน และกุล่ม
องค์กรต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใน
การประกอบอาชีพ ให้แก่ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน และกุล่มองค์กรต่าง 
ๆ 

 650,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 7 หน้า 148 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7  โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  ผู้น าชุมชนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงาน
เทศบาล และ ลูกจ้าง  ใน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ร่วม
ท ากิจกรรม ในวันส าคัญของ
ชาต ิ

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 10  หน้า 149 

            

รวม จ านวน   7  โครงการ 1,510,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 9.3 แผนงานงบกลาง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรค
เอดส์  

จ่ายเบี้ยยังชีพผูป้่วยโรค
เอดส์ จ านวน 1 คน (รวม 
12 เดือน ๆ ละ 500 บาท) 

 6,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 1 หน้า 150 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการใน
เขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
จ านวน 12 เดือน 

1,958,400 หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 3 หน้า 150 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุใน
เขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
จ านวน 12 เดือน 

9,573,000 หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2564)  
ล าดับ 2 หน้า 150 

            

รวม จ านวน   3  โครงการ 11,537,400               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในต าบล
ปรุใหญ่ 

ประชาชนในต าบลปรุใหญ่  100,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)    
ล าดับ 1 หน้า 151 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 100,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 10.2 แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเกษตร
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์
ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ
เกษตรตามพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชาชนในเขตต าบลปรุ
ใหญ่ 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 2 หน้า 153 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 50,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ฉากกั้นห้อง Patition 
กรอบอลูมิเนียม 

จัดซื้อฉากกั้นห้อง Patition 
กรอบอลูมิเนียม จ านวน 6 แผง 
ๆ ละ 4,000.- บาท (จัดซื้อจัด
จ้างตามราคาท้องตลาด) 

 24,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 5  หน้า  160 

            

2 ตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด 
จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500.- 
บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 11,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 1  หน้า  160 

            

3 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(กระจก) 

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(กระจก) จ านวน 2 หลัง ๆ 
5,000.- บาท(จัดซื้อจัดจา้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
 

 10,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 3  หน้า  160 

            

แบบ ผด. 02/1 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทบึ) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทบึ)  
จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500.- 
บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 11,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 2  หน้า  160 

            

5 โต๊ะหมู่บูชา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 
10 ขาตรงแกะลายปิดทอง 
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000.-  
บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด) 

 18,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 7  หน้า  161 

            

รวม จ านวน   5  โครงการ 74,000               
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(กระจก) 

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(กระจก) จ านวน 2 หลัง ๆ 
5,000.- บาท(จัดซื้อจัดจา้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 10,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล  
งานป้องกันฯ 

ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 4  หน้า  160 

            

รวม จ านวน   1   โครงการ 10,000               
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.3 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(กระจก) 

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(กระจก) จ านวน 2 หลัง ๆ 
5,000.- บาท(จัดซื้อจัดจา้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 10,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองสาธารณสุข 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 82  หน้า  175 

            

2 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทบึ) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทบึ) 
จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 5,500.- 
บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด) 

 22,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองสาธารณสุข 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 83  หน้า  175 

            

รวม จ านวน   2   โครงการ 32,000               
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
40 ช่อง 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
40 ช่อง มีล้อ จ านวน 2 หลัง ๆ 
ละ 5,500.-  บาท (จัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด) 

 11,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 36  หน้า  166 

            

2 ตู้เหล็กลิ้นชักเก็บเอกสาร 
15 ชั้น 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
15 ชั้น แบบมือจบัฝัง จ านวน 2 
หลัง ๆ ละ 5,000.-  บาท 
(จัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด) 

 10,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 37  หน้า  167 

            

รวม จ านวน   2   โครงการ 21,000               
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน  

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 
บาท   (ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 85,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 8  หน้า  162 

            

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง 
ๆ ละ 4,300.- บาท (จัดซื้อจัดจ้าง
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์) 

 12,900   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 13  หน้า  162 

            

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
8,900.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์) 
 

 8,900   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 14  หน้า  162 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า จ านวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 2,600.- บาท (จัดซื้อจัดจ้าง
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์) 

 7,800   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 12  หน้า  162 

            

5 เครื่องส ารองไฟ จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 
800 VA จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
2,500.- บาท (จัดซื้อจัดจา้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์) 

 12,500   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 15 หน้า  162 

            

6 จอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 2,800.- บาท 
(จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์) 
 
 

 5,600   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 16 หน้า  163 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสทิธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 5 
ชุด ๆ ละ 3,800.- บาท (จัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์) 

 19,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 18 หน้า  163 

            

รวม จ านวน   7   โครงการ 151,700               
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 2.2 แผนงานการศึกษา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน  

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 
บาท   (ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 17,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 70  หน้า  172 

            

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ 4,300.- บาท (จัดซื้อจัด
จ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์) 

 8,600   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 73  หน้า  173 

            

3 เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 
800VA 

จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 
800 VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
2,500.- บาท (จัดซื้อจัดจา้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์) 

 2,500   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 71 หน้า  172 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสทิธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 
ชุด ๆ ละ 3,800.- บาท (จัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์) 

 3,800   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 72 หน้า  172 

            

รวม จ านวน   4   โครงการ 31,900               
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 
เครื่อง  (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์) 

 15,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 38  หน้า  167 

            

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนดิ Network 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 
ชนิด Multifunction 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network  
 ส าหรับกระดาษขนาด A3  ชนิด 
Multifunction  จ านวน 1 เครื่อง  
(จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด) 

 63,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 39  หน้า  167 

            

รวม จ านวน   2   โครงการ 78,000               
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3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 หลัง (จัดซื้อจัดจา้ง
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

 9,400   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 85 หน้า  175 

            

รวม จ านวน   1   โครงการ 9,400               
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4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องตบดิน จัดซื้อเคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง  
(จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)์ 

 21,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 47 หน้า  168 

            

2 ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 
(Slump Test) 

จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คนกรีต (Slump Test) จ านวน 1 ชุด  
(จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด) 

 7,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 49 หน้า  169 

            

3 ชุดแบบหล่อลูกปูน 
แบบเหลี่ยมพร้อม
เหล็กกระทุ้ง 

จัดซื้อชุดแบบหล่อลูกปูน แบบเหลี่ยม
พร้อมเหล็กระทุ้ง จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 
3,500.-  บาท  (จัดซื้อจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาด) 

 10,500   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 48 หน้า  169 

            

4 แท่นสวา่นเจาะคอริ่ง
ปูนคอนกรีต 

ค่าจัดซื้อแท่นสวา่นเจาะคอริ่งปนู
คอนกรีต จ านวน 1 เครื่อง  (จัดซื้อจัด
จ้างตามราคาท้องตลาด) 

 62,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 50 หน้า  169 

            

รวม จ านวน   4   โครงการ 100,500               
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5. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 กล้องระดับ จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 
30 เท่า จ านวน 1 ตัว (จัดซื้อจัดจ้าง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 34,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   

ล าดับ 42 หน้า  168 

            

2 เครื่องวัดระยะทาง
เลเซอร์พ็อกเก็ตแบบ
พกพา 

จัดซื้อเคร่ืองวัดระยะทางเลเซอร์      
พ็อกเก็ตแบบพกพา จ านวน 2 เคร่ือง 
ๆ ละ 3,000.- บาท  (จัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด) 

 6,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   

ล าดับ 46 หน้า  168 

            

3 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชกั 3 
เมตร จ านวน 1 อัน  (จัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด) 

 1,500   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   

ล าดับ 44 หน้า  168 

            

รวม จ านวน   3   โครงการ 41,500               
 
 
           
 
 

62 



6. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 6.1 แผนงานการพาณิชย์ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 Submersible 3.0 
แรง 220 โวลต ์ 

Submersible 3.0 แรง 220 โวลต์ 
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 47,000.- บาท 
(จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด) 

 47,000   กิจการ
ประปา 
เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง  
(งานกิจการประปา) 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   

ล าดับ 65  หน้า 171   

            

2 Submersible 3.0 
แรง 380 โวลต ์

Submersible 3.0 แรง 380 โวลต์ 
จ านวน 1 ตัว ๆ  ตัวละ 35,500.- 
บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด) 

 35,500   กิจการ
ประปา 
เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง  
(งานกิจการประปา) 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   

ล าดับ 66  หน้า  171 

            

3 Submersible 1.5 
แรง 220 โวลต ์

Submersible 1.5 แรง 220 โวลต์ 
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 22,900.- บาท 

 22,900   กิจการ
ประปา 
เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
 (งานกิจการประปา) 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   

ล าดับ 67  หน้า 171  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 Submersible 5 
แรง 380โวลต ์

Submersible 5 แรง 380 โวลต์ 
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 50,000.- บาท 

 50,000   กิจการ
ประปา 
เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
 (งานกิจการประปา) 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   

ล าดับ 68  หน้า 172  

            

5 ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรง 380 
โวลต์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 30,000.-  
บาท 

 30,000   กิจการ
ประปา 
เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
 (งานกิจการประปา) 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   

ล าดับ 69  หน้า 172  

            

รวม จ านวน   5   โครงการ 185,400               
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