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เทศบาลต าบลปรุใหญ ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 
 

  ด้วยสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ในคราวประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันศุกรท์ี่  14  สิงหาคม  2563  แล้วนั้น  
 

  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  5  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น          
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   
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ส่วนที่ 1 
 

1.1  บทน า 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

( พ.ศ. 2561 – 2565 )   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 

     เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที ่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ    
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 
สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน  

 

     ด้วยสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยสภาเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่  ได้อนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 
2563  เมื่อวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  แล้วนั้น  

 ดังนั้น เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 5  ขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการจริง       
ในพื ้นที ่ต  าบลปรุใหญ่ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ         
ของเทศบาล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินการ ส าหรับแผนด าเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น      
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มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนด าเนินการ และจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด       
ท ี ่  มท 0810.3/ว 2931  ลงว ันที ่  15  พฤษภาคม  2562   จ ึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1.  การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท า          
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณนั้น 
 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 
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 4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการ       
ของท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง       
ร่วมตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป 
 6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ ้าซ้อนในหน่วยงาน 
 7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
 8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 
 
 

            ส่วนที่ 2 
 

2.1  บัญชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ 
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 5 

 



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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะและเก้าอี้ผูบ้ริหาร 

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

 24,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 พ.ศ. 2563 ล าดับที่ 

22 หน้า 16 

            

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
ขนาดยาว 120 ซม.  

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  ขนาด
ยาว 120 ซม. กว้าง 60 ซม. 
สูง 75 ซม. (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน) 

2,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 พ.ศ. 2563 ล าดับที่ 

23 หน้า 16 
 
 

            

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. 

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  
ขนาดยาว 80 ซม. 

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

7,500  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 พ.ศ. 2563 ล าดับที่ 

24 หน้า 17 

            

รวม จ านวน   3  โครงการ 33,500               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 1.2 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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้
เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทบึ) 

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทบึ)  
จ านวน 2 หลัง ราคาหลงัละ 
5,000.-  บาท  (จัดซื้อจัด
จ้างตามราคาท้องตลาด) 

10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 พ.ศ. 2563 ล าดับที่ 

49 หน้า 21 

            

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะส าหรับพนักงาน 

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

5,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 พ.ศ. 2563 ล าดับที่ 

50 หน้า 21 

            

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะและเก้าอี้ผูบ้ริหาร 

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

12,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 
4 พ.ศ. 2563 ล าดับที่ 

51 หน้า 22 

            

รวม จ านวน   3  โครงการ 27,000               
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2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องท าน ้าร้อน - เย็น 

เครื่องท าน ้าร้อน - เย็น ระบบจา่ย
น ้า 2 หัวก๊อก  สามารถท าน ้าเยน็ 
ได้ไมน่้อยกว่า 4 ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมง  
น ้าร้อน ไดไ้ม่น้อยกวา่ 2 ลิตร ตอ่ 
30 นาที อุณหภูมิน ้าเย็นต า่สุด 3 
องศา  อุณหภูมิน ้าร้อนสูงสุด 92 
องศา โครงสร้างใช้พลาสติก ABS 
แข็งแรง  มี มอก. คอมเพรสเซอร์ 
พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่
น้อยกว่า 2 ปี  (เปน็ไปตามเงื่อนไข
การรับประกัน)  และต้องมีฉลาก
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 (ปีลา่สุด)  
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจา้งตาม
ราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

5,000   เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2563 ล าดับ

ที่ 25 หน้า 17 

            

รวม จ านวน   1   โครงการ 5,000               
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 2.2 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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้า   

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง    
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4  
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสบูไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500.-  
บาท  (จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

19,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2563 ล าดับ

ที่ 43 หน้า 20 

            

รวม จ านวน   1   โครงการ 19,000               
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 3.1 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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 
จ านวน 4 เคร่ือง (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตาม เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

68,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2563  ล าดับ
ที่ 26 หน้า 17 

            

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1       
(จอแสดงภาพขนาด           
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจา้ง
ตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร)์ 
 
 
 

22,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2563  ล าดับ
ที่ 27 หน้า 18 

            

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. 

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)  ส าหรับ
กระดาษ    ขนาด A3 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
ส าหรับกระดาษ  ขนาด A3 
จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตาม เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

6,300  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2563  ล าดับ
ที่ 28 หน้า 18 

            

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 
800VA 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า  ขนาด 800VA จ านวน 
11 เครื่อง (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
 
 
 
 
 
 
 

27,500  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2563  ล าดับ
ที่ 29 หน้า 18 
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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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสทิธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสทิธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 5 
ชุด (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร)์ 

19,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2563  ล าดับ
ที่ 30 หน้า 18 

            

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
หน่วยความจ าภายนอก 
ขนาด 1TB 

จัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยความจ า
ภายนอก ขนาด 1TB จ านวน 1 
ชุด (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร)์ 

1,800  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

กองคลัง 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2563  ล าดับ
ที่ 31 หน้า 19 

            

รวม จ านวน   6   โครงการ 144,600               
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