- ร่าง แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

เทศบาลตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คานา
ด้วยสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในคราวประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริห ารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ
ส่วนที่ 1
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บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 2
2.1 บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
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ส่วนที่ 1
1.1 บทนา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลปรุใหญ่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริก ารสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน
ด้ ว ยสภาเทศบาลต าบลปรุ ใหญ่ ได้ อ นุ ม ั ต ิโ อนงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยสภาเทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่ ได้อนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น
ดังนั้น เทศบาลตาบลปรุใหญ่ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะดาเนินการจริง
ในพื้ น ที่ต าบลปรุใหญ่ ให้ เป็น รูป ธรรมชัด เจน และสอดคล้อ งกับแผนพัฒ นาและนโยบายในระดับต่าง ๆ
ของเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินการ ส าหรับแผนด าเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
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มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนดาเนินการ และจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวั น ที ่ 15 พฤษภาคม 2562 จึ ง อาศั ย อ านาจตามข้ อ 5 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดแนวทางการปฏิบัติสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่ว นกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทาดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. เป็น เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช ่ว ยให้เทศบาลต าบล สามารถด าเนินการพัฒ นาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทางปฏิบัติ
ไว้แล้ว
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4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สร้างความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับ ประชาชนในการมีส่ว นร่ว มคิด ร่วมสร้าง
ร่วมตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป
6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้าซ้อนในหน่วยงาน
7. เกิดการประสานบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2
2.1 บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

แบบ ผด. 02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะและเก้าอี้ผบู้ ริหาร

2

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ขนาดยาว 120 ซม.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โต๊ะและเก้าอี้ผบู้ ริหาร
ขนาดยาว 180 ซม. กว้าง
80 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม.
(รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามราคาท้องตลาด/
นอกมาตรฐาน)
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด
ยาว 120 ซม. กว้าง 60 ซม.
สูง 75 ซม. (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24,000

เทศบาล
กองคลัง
ตาบลปรุใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่
4 พ.ศ. 2563 ลาดับที่
22 หน้า 16
2,000
เทศบาล
กองคลัง
ตาบลปรุใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่
4 พ.ศ. 2563 ลาดับที่
23 หน้า 16

4

ลาดับ
ที่

3

รวม

โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ขนาดยาว 80 ซม.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด
ยาว 80 ซม. กว้าง 60 ซม.
สูง 75 ซม. (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน)

จานวน 3 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7,500

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาล
กองคลัง
ตาบลปรุใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่
4 พ.ศ. 2563 ลาดับที่
24 หน้า 17

33,500
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1.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้
เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ)

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ)
จานวน 2 หลัง ราคาหลังละ
5,000.- บาท (จัดซื้อจัด
จ้างตามราคาท้องตลาด)

2

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะสาหรับพนักงาน

โต๊ะสาหรับพนักงาน ขนาด
ยาว 150 ซม. กว้าง 80 ซม.
สูง 75 ซ.ม. (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน)

3

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะและเก้าอี้ผบู้ ริหาร

โต๊ะและเก้าอี้ผบู้ ริหาร
ขนาดยาว 180 ซม. กว้าง
80 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม.
(รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามราคาท้องตลาด/
นอกมาตรฐาน)

รวม

จานวน 3 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,000

เทศบาล
กองการศึกษา
ตาบลปรุใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่
4 พ.ศ. 2563 ลาดับที่
49 หน้า 21
5,000
เทศบาล
กองการศึกษา
ตาบลปรุใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่
4 พ.ศ. 2563 ลาดับที่
50 หน้า 21
12,000
เทศบาล
กองการศึกษา
ตาบลปรุใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่
4 พ.ศ. 2563 ลาดับที่
51 หน้า 22

27,000
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2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

1

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องทาน้าร้อน - เย็น

เครื่องทาน้าร้อน - เย็น ระบบจ่าย
น้า 2 หัวก๊อก สามารถทาน้าเย็น
ได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง
น้าร้อน ได้ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ต่อ
30 นาที อุณหภูมิน้าเย็นตา่ สุด 3
องศา อุณหภูมิน้าร้อนสูงสุด 92
องศา โครงสร้างใช้พลาสติก ABS
แข็งแรง มี มอก. คอมเพรสเซอร์
พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่
น้อยกว่า 2 ปี (เป็นไปตามเงื่อนไข
การรับประกัน) และต้องมีฉลาก
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 (ปีลา่ สุด)
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองคลัง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 25 หน้า 17

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5,000
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2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

1

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500.บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

19,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 43 หน้า 20

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19,000
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

2

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ )
จานวน 4 เครื่อง (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตาม เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่
1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

งบประมาณ
(บาท)

68,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองคลัง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 26 หน้า 17
22,000
เทศบาล
กองคลัง
ตาบลปรุใหญ่
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 27 หน้า 18

9

ลาดับ
ที่

3

4

โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ ขนาด A3

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ ขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตาม เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสารอง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ไฟฟ้า ขนาด 800VA จานวน
800VA
11 เครื่อง (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

งบประมาณ
(บาท)

6,300

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองคลัง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 28 หน้า 18
27,500
เทศบาล
กองคลัง
ตาบลปรุใหญ่
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 29 หน้า 18

10

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

5

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

6

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
หน่วยความจาภายนอก
ขนาด 1TB

รวม

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 5
ชุด (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
จัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยความจา
ภายนอก ขนาด 1TB จานวน 1
ชุด (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

จานวน 6 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19,000

เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองคลัง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 30 หน้า 18

1,800

เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองคลัง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 31 หน้า 19

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

144,600
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