แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่ น กิ จกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนิ นงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ที่

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานงบกลาง
รวม
2 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานการเกษตร
รวม
3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

จำนวน
โครงกำร
ที่ดำเนิ นกำร

คิ ดเป็ นร้อยละของ
โครงกำรทัง้ หมด

11
1
1
12

12.64
1.15
1.15
14.94

440,000
38,000

2
1
3
16

จำนวน
งบประมำณ

คิ ดเป็ นร้อยละของ
งบประมำณ
ทัง้ หมด

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัดเทศบาล
กองช่าง
สานักปลัดเทศบาล

781,190

1.56
0.13
1.07
2.76

2.30
1.15
3.45

1,280,000
50,000
1,330,000

4.53
0.18
4.71

กองช่าง
สานักปลัดเทศบาล

18.39

6,116,961

21.65

กองช่าง

303,190

5

รวม
ที่

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข
4.2 แผนงานการเกษตร
รวม
5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ
5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 แผนงานการศึกษา
รวม
7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทัวไป
่
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

16
จำนวน
โครงกำร
ที่ดำเนิ นกำร

18.39
คิ ดเป็ นร้อยละของ
โครงกำรทัง้ หมด

6,116,961
จำนวน
งบประมำณ

21.65
คิ ดเป็ นร้อยละของ
งบประมำณ
ทัง้ หมด

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3
1
4

3.45
1.15
4.60

150,000
20,000
170,000

0.53
0.07
0.60

กองสาธารณสุข
สานักปลัดเทศบาล

5
5

5.75
5.75

400,000
400,000

1.42
1.42

กองการศึกษา

12
12

13.79
13.79

2,389,564
2,389,564

8.46
8.46

กองการศึกษา

15
2
17

17.24
2.30
19.54

1,776,400
40,000
1,816,400

6.29
0.14
6.43

สานักปลัดเทศบาล

6

ที่

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 แผนงานสาธารณสุข
8.2 แผนงานงบกลาง
รวม
9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 แผนงานสาธารณสุข
9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
9.3 แผนงานงบกลาง
รวม
10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
10.2 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทัง้ สิ้ น

จำนวน
โครงกำร
ที่ดำเนิ นกำร

คิ ดเป็ นร้อยละของ
โครงกำรทัง้ หมด

4
1
5

4.60
1.15
5.75

550,000
230,000
780,000

1.95
0.81
2.76

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

1
7
3
11

1.15
8.04
3.45
12.64

70,000
1,450,000
12,871,200
14,391,200

0.25
5.13
45.55
50.93

กองสาธารณสุข
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

1
1
2
87

1.15
1.15
2.30
100.00

50,000
30,000
80,000
28,255,315

0.18
0.10
0.28
100.00

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

จำนวน
งบประมำณ

คิ ดเป็ นร้อยละของ
งบประมำณ
ทัง้ หมด

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

7

แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่ น กิ จกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนิ นงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 4 กำรเสริ มสร้ำงควำมมันคงทุ
่
กมิ ติ เพื่อป้ องกันสถำบันหลักของชำติ และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดั
บที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

1

โครงการอบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรูเ้ รื่องการลด
เรื่องการลดความเสีย่ ง ความเสีย่ งจากเหตุสาธารณ
จากเหตุสาธารณภัย
ภัยแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ปี ละ 1
ครัง้

30,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 15 หน้า 75

2

โครงการป้ องกันและลด
อุบตั เิ หตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

30,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 16 หน้า 75

ตัง้ จุดบริการประชาชนตาบล
ปรุใหญ่ จานวน 2 จุด

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลำดั
บที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

3

โครงการป้ องกันและลด
อุบตั เิ หตุทางถนนช่วง
เทศกาลปี ใหม่

ตัง้ จุดบริการประชาชนตาบล
ปรุใหญ่ จานวน 2 จุด

30,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

4

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเกีย่ วกับการ
ป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั /ไฟป่ าในชุมชน
โครงการฝึกทักษะการ
เอาชีวติ รอดจากการ
จมน้า

ฝึกอบรมคณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ผูน้ าชุมชน
และประชาชนตาบลปรุใหญ่
ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุมและตัวแทนชุมชน
จานวน 17 ชุมชน

20,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

6

โครงการจัดงานวัน
อปพร.

จัดงานวัน อปพร. ปี ละ 1 ครัง้

30,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

7

โครงการฝึกทบทวน
จัดฝึกอบรมทบทวน ให้กบั
อาสาสมัครป้ องกันภัย
อปพร. ตาบล ปรุใหญ่
ฝ่ ายพลเรือนเทศบาลตาบล ปี ละ 1 ครัง้
ปรุใหญ่

5

20,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

50,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 17 หน้า 75
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 18 หน้า 76
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 19 หน้า 76
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 23 หน้า 77
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 21 หน้า 76

9

ลำดั
บที่

8

9

10

11

โครงกำร

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรือนเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบตั เิ หตุ ด้านการจราจร
ทางถนนประชาชนใน
เขตเทศบาล

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

จัดฝึกอบรมให้กบั อปพร.
ตาบลปรุใหญ่ ปี ละ 1 ครัง้

50,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับการป้ องกัน
อุบตั เิ หตุ ด้านการจราจรทาง
ถนนประชาชนในเขต
เทศบาล ปี ละ 1 ครัง้
จัดฝึกอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิต
อาสาภัยพิบตั ิ ปี ละ 1 ครัง้

30,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัย
พิบตั ปิ ระจาเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
โครงการติดตัง้ ตูเ้ ก็บถัง ติดตัง้ ตูเ้ ก็บถังดับเพลิงเคมี
ดับเพลิงเคมีแห้งพร้อม แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมี
ถังดับเพลิงเคมีแห้ง
แห้ง จานวน 5 จุด
ชุมชนหนองหอย หมู่ 3

100,000

ชุมชนไมตรี
พัฒนา หมู่ท่ี
4

50,000 ชุมชนหนอง

หอย หมู่ 3
จานวน 5 จุด
ดังนี้
1. หน้าถนน
บ้านป้ าละมุล

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 20 หน้า 76
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 22 หน้า 77
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 14 หน้า 75
กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 4

10

ลำดั
บที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

2. หน้าบ้าน
นส.บุญสม
เตียนพลกรัง
3. ศาลา SML
4. บ้านผูใ้ หญ่
หมู่ท่ี 3
5. บ้านคุณ
เจียม

รวม

จำนวน 11 โครงกำร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2563 ลาดับ 1
หน้า 25

440,000

11

ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 4 กำรเสริ มสร้ำงควำมมันคงทุ
่
กมิ ติ เพื่อป้ องกันสถำบันหลักของชำติ และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดั
บที่

1

รวม

โครงกำร

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
(เทศบาลเก่า) ชุมชน
คนชุม 2 หมู่ 1

รำยละเอียดของ
กิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

ติดตัง้ ลาโพงฮอร์น
จานวน 4 ชุด พร้อม
พาดสายสัญญาณ
ความยาว 500 เมตร
(ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
กาหนด)

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

38,000 ชุมชนหนองหอย หมู่ 3
จานวน 5 จุด ดังนี้
1. หน้าถนนบ้านป้ า
ละมุล
2. หน้าบ้าน นส.บุญ
สม
เตียนพลกรัง
3. ศาลา SML
4. บ้านผูใ้ หญ่ หมู่ท่ี 3
5. บ้านคุณเจียม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 1 หน้า 3

38,000
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 4 กำรเสริ มสร้ำงควำมมันคงทุ
่
กมิ ติ เพื่อป้ องกันสถำบันหลักของชำติ และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 แผนงำนงบกลำง
ลำดั
บที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

1

โครงการป้ องกันและ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุสา
แก้ไขปั ญหาสาธารณภัย ธารณภัยในเขตพืน้ ทีต่ าบลปรุ
ต่าง ๆ
ใหญ่ จานวน 7 หมู่บา้ น

รวม

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

303,190 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุ
ใหญ่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 81

303,190

13

ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 3 บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยังยื
่ นตำมแนวทำงเศรษฐกิ จพอเพียงฯ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดั
บที่

โครงกำร

1

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา ชุมชน
วิโรจน์พฒ
ั นา หมู่ 4

2

โครงการขุดลอก
คลองตาเมือง ชุมชน
คนชุม 1 หมู่ 1

รวม

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคาร
กรองน้าและถังน้าปรับปรุงระบบ
กรองน้า และระบบไฟฟ้ า พร้อม
ติดตัง้ ป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
(ตามรูปแบบและรายการประมาณ
การทีเ่ ทศบาลตาบล
ปรุ
ใหญ่กาหนด)
งานขุดลอกคลองพร้อมปรับแต่ง
คันดิน 10,500 ลบ.ม. งานลอก
วัชพืช 5,250 ลบ.ม. พร้อมป้ าย
โครงการจานวน 1 ป้ าย (ตาม
รูปแบบและรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

827,000

ชุมชนวิโรจน์
พัฒนา หมู่ 4

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
6 หน้า 7

453,000

กองช่าง
คลองตาเมือง
ปรากฏใน
ชุมชนคนชุม
แผนพัฒนาท้องถิน่
1 หมู่ 1

จำนวน 2 โครงกำร

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
1 หน้า 4

1,280,000

14

ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 3 บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยังยื
่ น
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชดำริ
2.2 แผนงำนกำรเกษตร
ลำดั
บที่

1

รวม

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร

โครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ประชาชนในเขตพืน้ ทีต่ าบล
ปรุใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ในเขตพืน้ ที่
ตาบลปรุใหญ่ จัดกิจกรรมปี ละ
1 ครัง้

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

50,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สานักปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาชุมชน)
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 86

50,000
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 1 กำรพัฒนำและเพิ่ มศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิ จ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับที่

โครงกำร

1

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 13/7 ชุมชน พบ
สุข 3 หมู่ 5

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง
4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 524.00
ตารางเมตร และลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตัง้
ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

346,000 ซอย 13/7
ชุมชน พบ
สุข 3 หมู่ 5

หน่ วยงำน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
.
กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่
4 พ.ศ. 2563 ลาดับ
2 หน้า 28
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รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
.

ลำดับที่

โครงกำร

2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนน 304 ถึงสุด
เขตเทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่ เชื่อมต่อเขต
ตาบลหนองจะบก
ชุมชนไมตรีพฒ
ั นา หมู่
4

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
1.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร ห
นา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 380.00
ตารางเมตร พร้อมติดตัง้ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการทีเ่ ทศบาล
ตาบลปรุใหญ่กาหนด)

245,000 จากถนน
304 ถึงสุด
เขตเทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่
เชื่อมต่อเขต
ตาบลหนอง
จะบก
ชุมชนไมตรี
พัฒนา หมู่ 4

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 4
หน้า 6

3

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้า ซอย 5/3
ชุมชนแสนสุข 1 หมู่
7

ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนาด Dia.0.40 เม
ตรบ่อพักขนาด 1.00x1.00
เมตร จานวน 14 บ่อ ความยาว
ท่อระบายน้ารวมบ่อพัก
150.00 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

445,000 ซอย 5/3

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 8
หน้า 8

ชุมชนแสน
สุข 1 หมู่ 7
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รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

ลำดับที่

โครงกำร

4

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้า ซอย
ทางเข้าปลายนาคาเฟ่
ชุมชนคนชุม 3 หมู่ 1

ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนาด Dia. 0.40
เมตรความยาวท่อระบายน้า
รวมบ่อพัก 145.00 เมตร บ่อ
พักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
จานวน 14 บ่อ พร้อมติดตัง้
ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

686,961

5

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้า ซอยรวม
มิตร 3 ชุมชนรวม
มิตรพัฒนา หมู่ 4

ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนาด Dia.0.40
เมตร บ่อพักขนาด
1.00 x 1.00 เมตร จานวน 5 บ่อ
ความยาวท่อ ระบายน้ารวมบ่อ
พัก 51.00 เมตร พร้อมติดตัง้
ป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
จานวน 1 ป้ าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

152,000 ซอยรวม

ซอย
ทางเข้า
ปลายนา
คาเฟ่
ชุมชนคน
ชุม 3 หมู่
1

มิตร 3
ชุมชนรวม
มิตรพัฒนา
หมู่ 4

หน่ วยงำน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
.
กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 1
หน้า 5

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 5
หน้า 6
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ลำดับที่

โครงกำร

6

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าซอยหน้าบ้าน
นายรุ่ง เลาว์ดี พะเนาว์
ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ 7

7

โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้นหลังบ้านลุงนาค
ชุมชนลูกหลานปู่คง
พัฒนา หมู่ 2

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
.

ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชัน้ 3 ขนาด
Dia.0.40 เมตร บ่อพัก
ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
จานวน 9 บ่อ ความยาวท่อ
ระบายน้ารวมบ่อพัก 95.00
เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จานวน
1 ป้ าย (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนัง
ข้าง
สูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เม
ตรพร้อมป้ ายโครงการจานวน
1 ป้ าย (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

282,000

ซอยหน้า
บ้านนายรุ่ง
เลาว์ดพี ะ
เนาว์ ชุมชน
แสนสุข 2
หมู่ 7

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่
4พ.ศ. 2563 ลาดับ
4 หน้า 29

500,000

หลังบ้านลุง
นาค ชุมชน
ลูกหลานปู่
คงพัฒนา
หมู่ 2

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 2
หน้า 4
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ลำดับที่

โครงกำร

8

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. ซอย
9/4 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า หมู่
2 บ้านตะคองเก่า

9

โครงการก่อสร้างราง
และท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพบสุข 6 ชุมชน
พบสุข 1 หมู่ 5

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร
รางระบายน้า คสล. กว้างภายใน
0.40 เมตร ยาว 142.00 เมตร
ฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมติดตัง้
ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย (ตามแบบรูป
รายการและประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้างภายใน 0.40 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 53.00 เมตร
และก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริม
เหล็ก ขนาด 0.30 เมตร ยาว 5.00
เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จานวน 1 บ่อ และคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร
พร้อมติดตัง้ ป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย (ตาม
รูปแบบและรายการประมาณการ
ทีเ่ ทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
.

902,000 ซอย 9/4
ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะ
คองเก่า หมู่
2 บ้านตะ
คองเก่า

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 2
หน้า 4

354,000

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 7
หน้า 7

ซอยพบสุข
6 ชุมชน
พบสุข 1
หมู่ 5
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ลำดับที่

โครงกำร

10

โครงการขยายเขต
เสียงตามสาย ชุมชน
พบสุข 2 หมู่ 5

11

โครงการติดตัง้
กระจกนูน ซอย 9/2 ,
ซอย 9/3 และโค้งบ้าน
ศิรพิ ร ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า หมู่
2
โครงการติดตัง้ โคม
ไฟฟ้ าแสงสว่างถนน
ระบบโซล่าเซลล์ ถนน
เถกิงพล 1 ชุมชนแสน
สุข 3 หมู่ 7

12

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
.

ติดตัง้ ลาโพงฮอร์น จานวน
4 ชุด พร้อมพาด
สายสัญญาณ
ความยาว 400 เมตร
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการทีเ่ ทศบาลตาบล
ปรุใหญ่กาหนด)
ติดตัง้ กระจกนูน จานวน 3 จุด
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการทีเ่ ทศบาลตาบล
ปรุใหญ่กาหนด)

34,000 ชุมชนพบสุข
2 หมู่ 5

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่
4 พ.ศ. 2563 ลาดับ
1 หน้า 26

30,000 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะ
คองเก่า
หมู่ 2

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 3 หน้า 6

ติดตัง้ เสาพร้อมดวงโคมไฟฟ้ าแสง
สว่าง ระบบโซล่าเซลล์ รวม
ทัง้ หมด
39 ต้น ช่วงที่ 1 จากประตู 4 สนาม
กีฬา 80 พรรษา ถึงสีแ่ ยก จานวน
16 ต้น ช่วงที่ 2 จากสีแ่ ยก ถึงสาม
แยกถนนแสน
สุข 1 จานวน 23 ต้น

934,000 ชุมชนแสน
สุข 3 หมู่ 7

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1
พ.ศ. 2563 ลาดับ 9
หน้า 8
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ลำดับที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
.

ติดตัง้ การ์ดเรล ยาว 30.00
เมตร และติดตัง้ สัญญาณไฟ
กระพริบ จากถนนบายพาส
ถึงทางลงเขื่อนโพธิเตี
์ ย้
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการทีเ่ ทศบาลตาบล
ปรุใหญ่กาหนด)

111,000

ชุมชนตาล
โหรนโนนตา
ชูพฒ
ั นา หมู่
2

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 2
หน้า 5

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วย
แอสฟั ลท์ตกิ คอนกรีต พืน้ ที่
ปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟั ลท์ตกิ คอนก
รีตไม่น้อย
กว่า 1,741.00 ตาราง

545,000

ชุมชนบ้าน
เลียบ หมู่ 6

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่
4 พ.ศ. 2563 ลาดับ
3 หน้า 28

พร้อมติดตัง้ ป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
(ตามรูปแบบและรายการประมาณ
การทีเ่ ทศบาลตาบลปรุใหญ่
กาหนด)

13

14

โครงการติดตัง้ ราวกัน
อันตราย (Guard rail)
และติดตัง้ สัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณจาก
ถนนบายพาสถึงทางลง
เขือ่ นโพธิเตี
์ ย้ ชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชู
พัฒนา หมู่ 2
โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทางไป
สนามกีฬา ชุมชนบ้าน
เลียบ หมู่ 6

22

ลำดับที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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.
.

เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

15

อุดหนุนการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค

16

ค่าออกแบบ ค่า
โครงการก่อสร้างในเขต
ควบคุมงานทีจ่ ่ายให้แก่ เทศบาลตาบลปรุใหญ่
เอกชน นิตบิ ุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง

รวม

ภายในเขตเทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่

จำนวน 16 โครงกำร

300,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุ
ใหญ่
250,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองช่าง
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 128 หน้า
119
กองช่าง

6,116,961
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 3 บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยังยื
่ น
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม
4.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับที่

1

2

3

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร

โครงการคลองสวย
น้าใสตาบลปรุใหญ่

อบรมให้ความรูแ้ ละสร้างความ
ตระหนักในการดูแลรักษา
แม่น้าลาคลองแก่ประชาชน
ตาบล ปรุใหญ่
โครงการชุมชนน่าอยู่ อบรมให้ความรูเ้ รื่องการ
หมู่บา้ นน่ามอง
จัดการด้านสิง่ แวดล้อมใน
ชุมชน/หมู่บา้ นแก่ประชาชน
ตาบล ปรุใหญ่
โครงการของเหลือใช้ อบรมให้ความรูเ้ รื่องจัดการขยะ
ไม่ไร้ค่าสูก่ ารพัฒนา มูลฝอย การใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอย และณรงค์การคัด
ชุมชนปลอดขยะ
แยกขยะมูลฝอยอันตรายและ
สารพิษในครัวเรือน แก่
ประชาชนตาบลปรุใหญ่

รวม

จำนวน 3 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

30,000 หมู่ 1 - 2
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุขฯ
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 120

50,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุขฯ
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 2 หน้า 120

70,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุขฯ
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2564)
ลาดับ 3 หน้า 120

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

150,000
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 3 บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยังยื
่ น
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม
4.2 แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับที่

1

รวม

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงการ "ท้องถิน่ ไทย จัดกิจกรรมในพืน้ ทีต่ าบลปรุ
รวมใจภักดิ ์ รักษ์พน้ื ที่ ใหญ่
สีเขียว

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

20,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุ
ใหญ่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 121

20,000
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่ ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ
5.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

ลำดับที่

โครงกำร

1

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
และรดน้าดาหัว
ผูส้ งู อายุตาบลปรุ
ใหญ่
โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

เยาวชน ประชาชนและผูส้ งู อายุ
ตาบลปรุใหญ่

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

เด็ก เยาวชน ประชาชนในตาบล
ปรุใหญ่ ตาบลปรุใหญ่

2

3

เยาวชน ประชาชนในตาบล
ปรุใหญ่

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

100,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 126

50,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 3 หน้า 126
กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 4 หน้า 127

100,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุ
ใหญ่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

4

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาตาบล
สร้างเสริมสุขภาพ

เยาวชนและประชาชนในเขต
พืน้ ทีต่ าบลปรุใหญ่

100,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุ
ใหญ่

5

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาหมู่บา้ น
ต้านยาเสพติด

เด็ก เยาวชน ประชาชนตาบล
ปรุใหญ่

50,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุ
ใหญ่

รวม

จำนวน 5 โครงกำร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 2
พ.ศ. 2562 ลาดับ 1
หน้า 13
กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 7 หน้า 127

400,000
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่ ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6.1 แผนงำนกำรศึกษำ
รำยละเอียดของ
กิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ลำดับที่

โครงกำร

1

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผดู้ แู ลเด็ก
และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษา

ครูผดู้ แู ลเด็กและ
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
งานด้านการศึกษา จัด
อบรมปี ละ 1 ครัง้

20,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1
และ หมู่ 7

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 129

2

โครงการส่งเสริม
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
การศึกษาเพื่อเรียนรูใ้ น เรียนรูใ้ นและนอก
และนอกห้องเรียน
ห้องเรียน โดยจัด
กิจกรรมปี ละ 1 ครัง้
โครงการจัดนิทรรศการ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทัง้
ผลงานนักเรียนศูนย์
2 แห่ง
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

30,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1
และ หมู่ 7
30,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1
และ หมู่ 7

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 4 หน้า 130
กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 5 หน้า 130

3

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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ลำดับที่

โครงกำร

รำยละเอียดของ
กิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

4

โครงการจัดกิจกรรมวัน จัดกิจกรรมวันเด็ก
เด็กแห่งชาติ
แห่งชาติ ปี ละ 1 ครัง้

5

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ จานวน 1 แห่ง

6

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- ค่าจัดการเรียนการ
สอน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน

จัดสือ่ การเรียนการ
สอนให้กบั เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลปรุ
ใหญ่ ทัง้ 2 แห่ง

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

70,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1
และ หมู่ 7
500,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1
และ หมู่ 7
283,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1
และ หมู่ 7

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 6 หน้า 130
กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563
ลาดับ 1 หน้า 30
กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1
ลาดับ 1 หน้า 88

29

ลำดับที่

โครงกำร

7

ค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับโรงเรียน
บ้านคนชุม

8

ค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

9

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
บ้านคนชุม

10

รำยละเอียดของ
กิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) สาหรับโรงเรียน
บ้านคนชุม แก่เด็ก
นักเรียนจานวน 120
คน
จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

229,944 โรงเรียนบ้านคน
ชุม

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 7 หน้า 131

191,620 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1
และ หมู่ 7

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 8 หน้า 131

จัดซื้ออาหารกลางวัน
สาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ จานวน 100
คน

490,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1
และ หมู่ 7

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 2 หน้า 129

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุม อนุบาล- ป.
6 จานวน 120 คน

480,000 โรงเรียนบ้านคน
ชุม

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 11 หน้า 132

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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ลำดับที่

โครงกำร

รำยละเอียดของ
กิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

11

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรูน้ อกสถานที่

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุม จานวน
120 คน

50,000 โรงเรียนบ้านคน
ชุม

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 12 หน้า 133

12

เงินอุดหนุนโรงเรียน
บ้านคนชุมตาม
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุม ปี ละ 1 ครัง้

15,000 โรงเรียนบ้านคน
ชุม

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 13 หน้า 133

รวม

จำนวน 12 โครงกำร

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

2,389,564
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
7.1 แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

ลำดับ
ที่

โครงกำร

1

โครงการวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล ปี ละ 1
ครัง้

20,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

2

โครงการจัดงานวัน จัดกิจกรรมในงานวันเฉลิมพระ
เฉลิมพระชนมพรรษา ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ วันที่ 28 กรกฎาคม
ฯ

200,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ในรัชกาลที่ 10 วันที่ 3
มิถุนายน งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนั ปี หลวง วันที่
12 สิงหาคม

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 13 หน้า 137
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 14 หน้า 137

32

ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธแี ละวัน
สาคัญต่าง ๆ

จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธแี ละวัน
สาคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา ภูมพิ ลอดุลยเดช
วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม วันปิ ยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม ฯลฯ

100,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 15 หน้า 138

4

โครงการประชาคม
ชุมชน/หมู่บา้ น

จัดประชาคมชุมชน/หมู่บา้ น
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
จานวน 17 ชุมชน

10,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุ
ใหญ่

5

โครงการประชาคม
ชุมชนตาบล

จัดประชาคมชุมชนตาบล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
ปี ละ 1 ครัง้

10,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

6

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ

ฝึกอบรมคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาท้องถิน่ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
ปี ละ 1 ครัง้

50,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 3 หน้า 134
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 4 หน้า 135
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 10 หน้า 136

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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ลำดับ
ที่

7

8

9

โครงกำร

ปฏิบตั งิ าน สาหรับ
คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาท้องถิน่
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การรักษา
วินัย และความ
โปร่งใสในการทางาน
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
โครงการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
โครงการเลือกตัง้

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ฝึกอบรมคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาท้องถิน่ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
ปี ละ 1 ครัง้

20,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 11 หน้า 136

ฝึกอบรมคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ปี ละ 1 ครัง้

500,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

เลือกตัง้ นายกเทศมนตรี ฯ
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ แทนตาแหน่งว่าง

500,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 12 หน้า 136
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1
พ.ศ. 2562 ลาดับ 4
หน้า 10

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

10

โครงการดาเนินงาน
ของศูนย์ยุตธิ รรม
ชุมชนตาบลปรุใหญ่

ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของศูนย์ยุตธิ รรมชุมชนตาบล
ปรุใหญ่

10,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

11

โครงการจัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์

จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์
ขนาด 4.50 X 6.00 เมตร
สาหรับเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของ
เทศบาลและของหน่วยงาน
ราชการ รวมทัง้ สื่อประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาล
จานวน 2 ป้ าย ๆ ละ 53,200.บาท (ตามแบบรูปรายการและ
ประมาณการทีเ่ ทศบาลตาบล
ปรุใหญ่กาหนด)

106,400 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

12

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านสาหรับ
บุคลากรเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่/
หน่วยงานคลัง

อบรม/ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/
สัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้
ปี ละ 1 ครัง้

ลำดับ
ที่

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

เทศบาล
20,000 ตาบลปรุ
ใหญ่

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 16 หน้า 138
สานักปลัด
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ.2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
ลาดับที่ 1 หน้า 9

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1
พ.ศ. 2562
ลาดับ 3 หน้า 10

35

ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

13

โครงการอบรมให้
อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับภาษี
ความรูเ้ กีย่ วกับภาษี ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ปี ละ 1
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ครัง้

เทศบาล
20,000 ตาบลปรุ
ใหญ่

14

โครงการอานวย
ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
ความสะดวกให้แก่
เวลาทาการ จานวน 7
ประชาชน ผูเ้ สียภาษี หมู่บา้ น
นอกเวลา ทาการ

หมู่ 1 -7
10,000 ตาบลปรุ
ใหญ่

15

โครงการปรับปรุง
ปรับปรุงระบบแผนทีภ่ าษีและ
ระบบแผนทีภ่ าษีและ ทะเบียนทรัพย์สนิ จานวน 1
ทะเบียนทรัพย์สนิ
โครงการ

200,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

รวม

จำนวน 15 โครงกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1
พ.ศ. 2562
ลาดับ 3 หน้า 10
กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 1
พ.ศ. 2562
ลาดับ 2 หน้า 9
กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 6 หน้า 135

1,776,400

36

ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
7.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร

1

โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมหรือทบทวน
การจัดทาแผนชุมชน
ตาบลปรุใหญ่

2

โครงการให้ความรู้
และสนับสนุนการ
ดาเนินงานสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

รวม

ฝึกอบรมให้ความรูใ้ นการจัดทา
แผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการอานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน
จานวน 1 ครัง้
ฝึกอบรมให้ความรูใ้ นการ
ดาเนินงานสภาเด็กและเยาวชน
ปี ละ 1 ครัง้

จำนวน 2 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

20,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 141

20,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 9 หน้า 149

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

40,000

37

ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่ ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ
ที่

1

2

โครงกำร

โครงการป้ องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

- ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั
บ้าและควบคุมประชากรสุนขั
และแมวในเขตพืน้ ทีต่ าบลปรุ
ใหญ่
- อบรมอาสาสมัครปศุสตั ว์และ
ฝึกปฏิบตั จิ ริงและลงพืน้ ที่ โดย
จัดกิจกรรมปี ละ 1 ครัง้
โครงการควบคุมและ - รณรงค์ ควบคุมแหล่ง
ป้ องกันโรค
เพาะพันธุย์ ุงเพื่อป้ องกันโรคไข้
ไข้เลือดออก
เลือกออกในประชาชนตาบลปรุ
ใหญ่
- อบรมให้ความรูก้ ารควบคุม
และป้ องกันโรคไข้เลือดออก

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

50,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 2 หน้า 142

100,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 3 หน้า 142

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร

3

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานทีจ่ าหน่าย
อาหาร

4

อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

รวม

ตรวจเฝ้ าระวังสถานทีจ่ าหน่าย
อาหาร ได้แก่ ตลาดสด
ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหาร
มอบป้ าย Clean food good
taste
คณะกรรมการหมู่บา้ น จานวน
17 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท

จำนวน 4 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

60,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 5 หน้า 143

340,000 หมู่ท่ี 1-7
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม ปรากฏใน
แผนแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 7 หน้า 143

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

550,000
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่ ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8.2 แผนงำนงบกลำง
ลำดับ
ที่

1

รวม

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืน้ ที่
เทศบาลปรุใหญ่

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในพืน้ ที่
เทศบาลปรุใหญ่ ปี ละ 1 ครัง้

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

230,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

กองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 144

230,000
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่ ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ
ที่

1

รวม

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร

โครงการดาเนินการ
เกีย่ วกับการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด

อบรมให้ความรูแ้ ละสร้างความ
ตระหนักเกีย่ วกับการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด และ
ใช้ชุดตรวจสารเสพติดสุม่ ตรวจ
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมและประชาชน
ตามหนังสือสังการ
่

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
70,000 ตาบลปรุ
ใหญ่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

กองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 146

70,000

41

ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่ ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
และครอบครัวผูม้ รี ายได้
น้อย

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้าน
อาชีพ ให้แก่คนพิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ครอบครัวผูม้ รี ายได้น้อย
หมู่ 1 - 7 ตาบลปรุใหญ่

30,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 6 หน้า 148

2

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิม่ พูน
ความรูใ้ ห้กบั
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการ
อานวยการชุมชน และ
สมาชิกชุมชน

คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน
ตาบลปรุใหญ่ ปี ละ 1 ครัง้
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 255 คน

550,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2564)
ลาดับ 1 หน้า 147

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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ลำดับ
ที่

3

4

5

6

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

โครงการส่งเสริมกิจกรรม - อบรมให้ความรู้
ผูส้ งู อายุตาบลปรุใหญ่
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ให้แก่ผสู้ งู อายุตาบลปรุ
ใหญ่ปีละ 1 ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม 200 คน
โครงการส่งเสริมและ
- อบรมให้ความรู้ ให้แก่
พัฒนาสตรี
สตรีตาบลปรุใหญ่ ปี ละ 1
ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
200 คน
โครงการดาเนินงานตาม ครอบครัวในพืน้ ที่
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวใน ตาบลปรุใหญ่ ปี ละ 1 ครัง้
ชุมชน (ศพค.)

150,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 2 หน้า 147

30,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

โครงการฝึกอบรม
เพิม่ พูนความรูใ้ นการ
ประกอบอาชีพ ให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี
กลุ่มแม่บา้ น และกุล่ม
องค์กรต่าง ๆ

650,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 3 หน้า 147
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 4 หน้า 148
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 7 หน้า 148

ฝึกอบรมเพิม่ พูนความรูใ้ น
การประกอบอาชีพ ให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บา้ น และกุล่มองค์กร
ต่าง ๆ ปี ละ 1 ครัง้
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

20,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

7

โครงการปกป้ องสถาบัน ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
สาคัญของชาติ
เทศบาล ผูน้ าชุมชนกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น พนักงาน
เทศบาล และ ลูกจ้าง ใน
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ ร่วม
ทากิจกรรม ในวันสาคัญ
ของชาติ จัดกิจกรรมปี ละ
1 ครัง้

รวม

จำนวน 7 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

20,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

สานักปลัดเทศบาล
(งานป้ องกันฯ)
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 10 หน้า 149

1,450,000
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่ ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.3 แผนงำนงบกลำง
ลำดับ
ที่

1

2

3

รวม

โครงกำร

รำยละเอียดของ
กิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จ่ายเบีย้ ยังชีพ ผูป้ ่ วยโรค จ่ายเบีย้ ยังชีพผูป้ ่ วยโรค
เอดส์
เอดส์ จานวน 1 คน
(รวม 12 เดือน ๆ ละ
500 บาท)
เบีย้ ยังชีพคนพิการ
จ่ายเบีย้ ยังชีพคนพิการ
ในเขตเทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่ จานวน 12 เดือน
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ

จ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุใน
เขตเทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่ จานวน 12 เดือน

จำนวน 3 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

6,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุ
ใหญ่
1,977,600 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุ
ใหญ่
10,887,600 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุ
ใหญ่

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 150
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 3 หน้า 150
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2564)
ลาดับ 2 หน้า 150

12,871,200
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 1 กำรพัฒนำและเพิ่ มศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิ จ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
10.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

1

โครงการขับเคลื่อน
จัดกิจกรรมปี ละ 1 ครัง้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
พอเพียงในตาบลปรุใหญ่

รวม

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

50,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 151

50,000
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ก. ยุทธศำสตร์จงั หวัดที่ 1 กำรพัฒนำและเพิ่ มศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิ จ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
10.2 แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับ
ที่

1

รวม

โครงกำร

โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเกษตร
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์
ความรูใ้ ห้แก่กลุ่มอาชีพ
เกษตรตามพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชาชนในเขตตาบล
ปรุใหญ่ จัดกิจกรรมปี ละ 1
ครัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
200 คน

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

30,000 เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 2 หน้า 153

30,000
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภณ
ั ฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนิ นกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่ น
แผนกำรดำเนิ นงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
เทศบำลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
1. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.1 แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
ลำดับ
ที่

1

โครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เก้าอี้
สานักงานแบบ
ล้อเลื่อนระดับกลาง

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จัดซื้อเก้าอีส้ านักงานแบบ
ล้อเลื่อนระดับกลาง ขนาดยาวไม่
น้อย
กว่า 60 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า
60 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 90 ซม.
จานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000.- บาท

งบประมำ
ณ
(บำท)

12,000

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 4
หน้า 12

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
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ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

2

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เครื่องดูดฝุ่น

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดความ
จุไม่น้อย
กว่า 15 ลิตร สามารถดูดฝุ่น
และน้าพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

13,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563
ลาดับที่ 8 หน้า 13

3

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โต๊ะ
ปฏิบตั งิ าน
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อโต๊ะปฏิบตั งิ าน
คอมพิวเตอร์
ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม.
กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จานวน
5 ตัว ๆ ละ 2,000.- บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

10,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 3 หน้า 12

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงกำร

4

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โต๊ะ
และเก้าอีผ้ บู้ ริหาร

5

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โต๊ะ
และเก้าอีร้ ะดับกลาง

6

ตูเ้ หล็ก 2 บาน แบบ
เปิ ด

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอีผ้ บู้ ริหาร
ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.
กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 75 ซม. จานวน 1 ชุด
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอีร้ ะดับกลาง
ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.
กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่
น้อยdว่า 75 ซม. จานวน 2 ชุด
ๆ ละ 8,000.- บาท (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

12,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 2
หน้า 12

16,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 1
หน้า 12

จัดซื้อตูเ้ หล็ก 2 บานเปิ ด
จานวน 8 หลัง ๆ ละ 5,500.บาท (รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างตามราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

44,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 5
หน้า 12

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

7

ตูเ้ หล็ก 2 บานเลื่อน
(กระจก)

8

ตูเ้ หล็ก 2 บานเลื่อน
(ทึบ)

9

ั ฑ์เครื่องทาลาย
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่อง จัดซื้อครุภณ
เอกสาร แบบตัดตรง ทาลายครัง้
ทาลายเอกสาร

จัดซื้อตูเ้ หล็ก 2 บานเลื่อน
(กระจก) จานวน 3 หลัง ๆ ละ
5,500.- บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อตูเ้ หล็ก 2 บาน
เลื่อน (ทึบ)
จานวน 3 หลัง ๆละ 5,500.บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
ละ 10 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

16,500

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 7
หน้า 13

16,500

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 6
หน้า 13

20,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 32
หน้า 19

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

10

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ฉาก
กัน้ สานักงาน
Patition

จัดซื้อฉากกัน้ สานักงาน
Patition ขนาดไม่น้อย
กว่า 90 ซม. X 150 ซม.
ชนิดผ้าหรือพีวซี ี พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 15 ชุด ๆ ละ
5,000.- บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

75,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 38 หน้า 19

11

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตเู้ ก็บ
เอกสารชนิดบาน
เลื่อน (กระจก)

จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อน (กระจก) ขนาด 4 ฟุต
จานวน 6 หลัง ๆ ละ 5,000.บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

30,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 35
หน้า 19

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

12

13

โครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตเู้ ก็บ
เอกสารชนิดบาน
เลื่อน (ทึบ)

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารบานเลื่อน
(ทึบ) ขนาด 4 ฟุต จานวน 6 ห
ลัง ๆ ละ 5,000.บาท (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตเู้ ก็บ จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบราง
เอกสารแบบรางเลื่อน เลื่อน ระบบพวงมาลัยพร้อม
อุปกรณ์ครบ
ชุด จานวน 1 หลัง
ๆ ละ 90,000.- บาท
ประกอบด้วย
ตูย้ ่อย จานวน 6 หลัง
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

30,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 34
หน้า 19

90,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 33
หน้า 19

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก
กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 36
หน้า 19
กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 37
หน้า 19
กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 41
หน้า 20

14

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตเู้ หล็ก จัดซื้อตูเ้ หล็ก 2 บาน (มอก.)
แบบ 2 บาน
จานวน 14หลัง ๆ ละ 5,500.บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

77,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

15

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตเู้ หล็ก จัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 4 ลิน้ ชัก
แบบ 4 ลิน้ ชัก
(มอก.) จานวน 4 หลัง ๆ ละ
7,000.- บาท (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

28,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

16

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
โทรศัพท์แบบปุ่มกด
ไร้สาย

3,500

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบปุ่มกด
ไร้สาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ
3,500.- บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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ลำดับ
ที่
17

18

รวม

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์พดั ลม จัดซื้อพัดลมระบายอากาศแบบ
ระบายอากาศแบบติด ติดกระจกพร้อมติดตัง้ ขนาด
กระจก
8 นิ้ว จานวน 1 ตัว ๆ ละ
2,000.- บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/
นอกมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์รถเข็น จัดซื้อรถเข็น
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์ ชนิดพับได้ ล้อ
ยาง รองรับน้าหนักได้ไม่น้อย
กว่า 200 กิโลกรัม
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

จำนวน 18 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

2,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 39
หน้า 20

2,500

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 40
หน้า 20

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

498,000
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1. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

1

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตเู้ หล็ก
2 บาน แบบเปิ ด

จัดซื้อตูเ้ หล็ก 2 บานเปิ ด
จานวน 1 หลัง ๆ ละ
5,500.- บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

2

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตเู้ หล็ก
2 บานเลื่อน (ทึบ)

จัดซื้อตูเ้ หล็ก 2บาน
เลื่อน (ทึบ)
จานวน 1 หลัง (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

11,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

5,500

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 14
หน้า 14
สานักปลัดเทศบาล
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 15
หน้า 15

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

56

ลำดับ
ที่

3

4

รวม

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จัดซื้อโต๊ะปฏิบตั งิ าน
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โต๊ะ
ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ขนาดยาวไม่น้อย

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โต๊ะและ
เก้าอีร้ ะดับกลาง

กว่า 100 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า
60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.
จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000.-บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอีร้ ะดับกลาง
ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.
กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จานวน
2 ชุด ๆ ละ 8,000.-บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

จำนวน 4 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

4,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 13
หน้า 14

16,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 12 หน้า 14

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

36,500
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1. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
1.3 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ
ที่

1

2

รวม

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่อง จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและ
เจาะกระดาษและเข้าเล่ม เข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและ
เข้าเล่มมือโยก จานวน
1 เครื่อง
ๆ ละ 12,000.- บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตเู้ หล็ก จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บแฟ้ ม
เก็บเอกสาร(40 ช่อง) เอกสาร
(40 ช่อง) จานวน 2 หลัง ๆ ล
ะ 5,500.- บาท (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

12,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุข
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 56
หน้า 22

11,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุข
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 55
หน้า 22

จำนวน 2 โครงกำร

23,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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2. ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์
2.1 แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
ลำดับ
ที่

โครงกำร

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

2

เครื่องสารองไฟฟ้ า

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องสารอง
ไฟฟ้ า ขนาด 800VA จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์)

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

51,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 9
หน้า 13

10,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 10
หน้า 13

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

3

รวม

โครงกำร

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบตั กิ ารสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตัง้ จาก
โรงงาน (OEM) ทีม่ ี
ลิขสิทธิถู์ กต้องตาม
กฎหมาย

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์
ถูกต้อง จานวน 4 ชุดๆ ละ
3,800.- บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

จำนวน 3 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

15,200

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 11
หน้า 14

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

76,200
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2. ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์
2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ
ที่

1

2

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
สาหรับงาน
คอมพิวเตอร์
สานักงาน
สาหรับงานสานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)
เครื่องพิมพ์แบบฉีด จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องพิมพ์แบบ
หมึกพร้อมติดตัง้ ถัง ฉีดหมึก พร้อมติดตัง้ ถังหมึก
หมึกพิมพ์ (Ink
พิมพ์
Tank Printer)
(Ink Tank Printer) จานวน
1 เครื่อง (รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

17,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัด
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 16 หน้า 15

4,300

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัด
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 19 หน้า 16

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 17 หน้า 15
สานักปลัด
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 18 หน้า 15

ลำดับ
ที่

โครงกำร

3

เครื่องสารองไฟฟ้ า

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องสารอง
ไฟฟ้ า ขนาด 800VA จานวน 1
เครื่อง (รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

2,500

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

4

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั กิ าร
สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ
การใช้งานประเภท
ติดตัง้ จากโรงงาน
(OEM) ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์
ถูกต้องตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ทีม่ ลี ขิ สิทธิถู์ กต้อง
จานวน 1 ชุด (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

3,800

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

รวม

จำนวน 4 โครงกำร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

27,600
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2. ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์
2.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ
ที่

1

2

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
สาหรับงาน
คอมพิวเตอร์
สานักงาน
สาหรับงานสานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)
ั ฑ์เครื่องสารองไฟฟ้ า
เครื่องสารองไฟฟ้ า จัดซื้อครุภณ
ขนาด 800VA จานวน 1 เครื่อง ๆ ล
ะ 2,500.- บาท (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์)

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

17,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 46
หน้า 21

2,500

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 47
หน้า 21

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

3

รวม

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั กิ าร
สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์
ถูกต้อง
จานวน 1 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์)

จำนวน 3 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

3,800

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 48
หน้า 21

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

23,300
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2. ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์
2.4 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับ
ที่

1

2

โครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000.บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
Multifunction แบบ พร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
ฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ (Ink Tank Printer) จานวน 1
ถังหมึกพิมพ์ (Ink เครื่อง ๆ ละ 7,500.-บาท
Tank Printer)
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์)

งบประมำ
ณ
(บำท)

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

32,000

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุข
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ.2563
ลาดับที่ 52 หน้า 22

7,500

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุข
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 53
หน้า 22

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

3

รวม

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

โครงกำร

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั กิ าร
สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ
การใช้งานประเภท
ติดตัง้ จากโรงงาน
(OEM) ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์
ถูกต้องตาม
กฎหมาย

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตัง้ มาจาก
โรงงาน (OEM) ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์
ถูกต้อง
จานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์)

จำนวน 3 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

7,600

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุข
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 54
หน้า 22

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

47,100
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3. ประเภทครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

1

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่อง จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องตัดหญ้า
ตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง เป็ นเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด
ไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
พร้อม
ใบมีด จานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 9,500.- บาท (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

28,500

รวม

จำนวน 1 โครงกำร

28,500

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 43
หน้า 20

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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4. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำรวจ
4.1 แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
ลำดับ
ที่

1

รวม

โครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เครื่องวัดระยะ
เลเซอร์

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ วัด
ระยะได้
ไกล 100 เมตร จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 10,000.- บาท (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

10,000

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับที่ 42
หน้า 20

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
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5. ประเภทครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร
5.1 แผนงำนกำรพำณิ ชย์
ลำดับ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของ
กิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนิ นกำร

1

Submersible 3 แรง
220 โวลต์

จัดซื้อ Submersilde
3 แรง 220 โวลต์
จานวน 1 ตัว

45,000 กิจการ
ประปา
เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

2

Submersible 3 แรง
380 โวลต์

จัดซื้อ Submersilde
3 แรง 380 โวลต์
จานวน 2 ตัว

71,000 กิจการ
ประปา
เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

3

ปั ม้ หอยโข่ง

จัดซื้อปั ม้ หอย
โข่ง ขนาด 5.5
แรง 380 โวลต์
จานวน 1 ตัว

30,000 กิจการ
ประปา
เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

รวม

จำนวน 3 โครงกำร

หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

กองช่าง
(งานกิจการประปา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้
ที่ 4 พ.ศ. 2563
ลาดับที่ 44 หน้า 20
กองช่าง
(งานกิจการประปา)
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ.2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2563
ลาดับที่ 45 หน้า 20
กองช่าง
(งานกิจการประปา)
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับที่ 69 หน้า 172

146,000
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6. ประเภทครุภณ
ั ฑ์โรงงำน
6.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ลำดับ
ที่

1

รวม

โครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เลื่อยโซ่ยนต์

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด
เครื่องยนต์ 2 แรงม้า แผ่นบังคับ
โซ่
18 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
13,000.- บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/
นอกมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

26,000

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

สานักปลัด
งานป้ องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 2565) เพิม่ เติมครัง้
ที่ 4 พ.ศ. 2563 ลาดับ
ที่ 20 หน้า 16

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
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7. ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ ำและวิ ทยุ
7.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดั
บที่

1

รวม

โครงกำร

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เครื่องเสียง
ประชาสัมพันธ์
พร้อมติดตัง้
รถบรรทุกขยะ

รำยละเอียดของกิ จกรรม
ที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์
พร้อมติดตัง้ รถบรรทุกขยะ
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- เครื่องเล่นวิทยุ MP3 , USB
- เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อม
ไมค์ประกาศ
- ลาโพงปากฮอร์น 30 วัตต์
- ชุดแร็คหลังคา
- ขายึดแร็คหลังคา
- อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ครบชุด
(สายสัญญาณเสียง,สายลาโพง,
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ) จานวน 1 ชุด
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

จำนวน 1 โครงกำร

งบประมำ
ณ
(บำท)

32,000

สถำนที่

หน่ วยงำน

ดำเนิ นกำร

รับผิดชอบหลัก

เทศบาล
ตาบลปรุ
ใหญ่

กองสาธารณสุข
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4
พ.ศ.2563
ลาดับที่ 57 หน้า 23

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
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