
 
แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลปรุใหญ ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 



5 
 

 
บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลปรใุหญ่ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 

 

ท่ี ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ
ทัง้หมด 

หน่วยงำน 
รบัผิดชอบหลกั 

1 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวิต
และทรพัยสิ์น 

     

 1.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 11 12.64 440,000 1.56 ส านกัปลดัเทศบาล 
 1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.15 38,000 0.13 กองช่าง 
 1.3  แผนงานงบกลาง 1 1.15 303,190 1.07 ส านกัปลดัเทศบาล 

รวม 12 14.94 781,190 2.76  
2 ยุทธศำสตรก์ำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ      

 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.30 1,280,000 4.53 กองช่าง 
 2.2  แผนงานการเกษตร 1 1.15 50,000 0.18 ส านกัปลดัเทศบาล 

รวม 3 3.45 1,330,000 4.71  
3 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน      

 3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 16 18.39 6,116,961 21.65 กองช่าง 

แบบ ผด. 01 
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รวม 16 18.39 6,116,961 21.65  

ท่ี ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ
ทัง้หมด 

หน่วยงำน 
รบัผิดชอบหลกั 

4 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 

     

 4.1  แผนงานสาธารณสุข 3 3.45 150,000 0.53 กองสาธารณสุข 
 4.2  แผนงานการเกษตร 1 1.15 20,000 0.07 ส านกัปลดัเทศบาล 

รวม 4 4.60 170,000 0.60  
5 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ -

วฒันธรรม  ประเพณี และกีฬำ 
     

 5.1  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 5 5.75 400,000 1.42 กองการศกึษา 
รวม 5 5.75 400,000 1.42  

6 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรศึกษำ      
 6.1  แผนงานการศกึษา 12 13.79 2,389,564 8.46 กองการศกึษา 

รวม 12 13.79 2,389,564 8.46  
7 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองท่ีดี      

 7.1  แผนงานบรหิารทัว่ไป 15 17.24 1,776,400 6.29 ส านกัปลดัเทศบาล 
 7.2  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 2 2.30 40,000 0.14  

รวม 17 19.54 1,816,400 6.43  
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ท่ี ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้หมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ
ทัง้หมด 

หน่วยงำน 
รบัผิดชอบหลกั 

8 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสำธำรณสุข      
 8.1  แผนงานสาธารณสุข 4 4.60 550,000 1.95 กองสาธารณสุข 
 8.2  แผนงานงบกลาง 1 1.15 230,000 0.81 กองสาธารณสุข 

รวม 5 5.75 780,000 2.76  
9 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสงัคม      

 9.1  แผนงานสาธารณสุข 1 1.15 70,000 0.25 กองสาธารณสุข 
 9.2  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 7 8.04 1,450,000 5.13 ส านกัปลดัเทศบาล 
 9.3  แผนงานงบกลาง 3 3.45 12,871,200 45.55 ส านกัปลดัเทศบาล 

รวม 11 12.64 14,391,200 50.93  
10 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรเกษตร      
 10.1  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1.15 50,000 0.18 ส านกัปลดัเทศบาล 
 10.2  แผนงานการเกษตร 1 1.15 30,000 0.10 ส านกัปลดัเทศบาล 

รวม 2 2.30 80,000 0.28  
รวมทัง้ส้ิน 87 100.00 28,255,315 100.00  
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บญัชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลปรใุหญ่ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 
 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทุกมิติ  เพื่อป้องกนัสถำบนัหลกัของชำติ  และควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 9 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
1. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
 1.1 แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เรื่องการลดความเสีย่ง
จากเหตุสาธารณภยั 

อบรมใหค้วามรูเ้รื่องการลด
ความเสีย่งจากเหตุสาธารณ
ภยัแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ปีละ 1 
ครัง้ 
 

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 15  หน้า 75 

            

2 โครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ตัง้จุดบรกิารประชาชนต าบล  
ปรุใหญ่ จ านวน 2 จุด   

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 16  หน้า 75 

            

แบบ ผด. 02 
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ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่   

ตัง้จุดบรกิารประชาชนต าบล  
ปรุใหญ่ จ านวน 2 จุด   

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านกัปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 17  หน้า 75 

            

4 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเกีย่วกบัการ
ป้องกนัและระงบั
อคัคภียั/ไฟป่าในชุมชน 

ฝึกอบรมคณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้ง ผูน้ าชุมชน
และประชาชนต าบลปรใุหญ่ 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านกัปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 18  หน้า 76 

            

5 โครงการฝึกทกัษะการ
เอาชวีติรอดจากการ
จมน ้า 

ฝึกอบรมนักเรยีนโรงเรยีน
บา้นคนชุมและตวัแทนชุมชน 
จ านวน 17 ชุมชน 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านกัปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
 ล าดบั 19 หน้า 76 

            

6 โครงการจดังานวนั 
 อปพร. 

จดังานวนั อปพร. ปีละ 1 ครัง้  30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านกัปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
 ล าดบั 23 หน้า 77 

            

7 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรอืนเทศบาลต าบล
ปรุใหญ ่

จดัฝึกอบรมทบทวน ใหก้บั    
อปพร. ต าบล ปรุใหญ่               
ปีละ 1 ครัง้  

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านกัปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
 ล าดบั 21 หน้า 76 
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ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรอืนเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

จดัฝึกอบรมใหก้บั อปพร.            
ต าบลปรุใหญ่  ปีละ 1 ครัง้ 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
 ล าดบั 20 หน้า 76 

            

9 โครงการรณรงคป้์องกนั
อุบตัเิหตุ ดา้นการจราจร
ทางถนนประชาชนใน
เขตเทศบาล 

 ฝึกอบรมใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัการป้องกนั
อุบตัเิหตุ ดา้นการจราจรทาง
ถนนประชาชนในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครัง้ 

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 22  หน้า 77 

            

10 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิตักิารจติอาสาภยั
พบิตัปิระจ าเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

จดัฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติ
อาสาภยัพบิตั ิปีละ 1 ครัง้ 

 100,000   ชุมชนไมตรี
พฒันา หมู่ที ่

4  

งานป้องกนัฯ 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 14 หน้า 75 

            

11 โครงการตดิตัง้ตูเ้กบ็ถงั
ดบัเพลงิเคมแีหง้พรอ้ม
ถงัดบัเพลงิเคมแีหง้ 
ชุมชนหนองหอย หมู่ 3 

ตดิตัง้ตูเ้กบ็ถงัดบัเพลงิเคมี
แหง้พรอ้มถงัดบัเพลงิเคมี
แหง้ จ านวน 5 จุด  

50,000  ชุมชนหนอง
หอย หมู่ 3 
จ านวน 5 จุด  
ดงันี้ 
1. หน้าถนน
บา้นป้าละมุล   

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่4 
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ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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. หน้าบา้น  
นส.บุญสม   
เตยีนพลกรงั   
3. ศาลา SML   
4. บา้นผูใ้หญ่  
หมู่ที ่3   
5. บา้นคุณ
เจยีม 

พ.ศ. 2563 ล าดบั 1 
หน้า 25 

รวม จ ำนวน   11  โครงกำร 440,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทุกมิติ  เพื่อป้องกนัสถำบนัหลกัของชำติ  และควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 9  ยุทธศำสตรด้์ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
1. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
 1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการปรบัปรุงหอ
กระจายขา่ว 
(เทศบาลเก่า) ชุมชน
คนชุม 2 หมู่ 1 

ตดิตัง้ล าโพงฮอรน์    
จ านวน  4 ชุด  พรอ้ม
พาดสายสญัญาณ  
ความยาว 500 เมตร   
(ตามรปูแบบและ
รายการประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก าหนด) 

38,000  ชุมชนหนองหอย หมู่ 3 
จ านวน 5 จุด  ดงันี้ 
1. หน้าถนนบา้นป้า
ละมุล   
2. หน้าบา้น นส.บุญ
สม   
เตยีนพลกรงั   
3. ศาลา SML   
4. บา้นผูใ้หญ่ หมู่ที ่3   
5. บา้นคุณเจยีม 

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 พ.ศ. 
2563 ล าดบั 1 หน้า 3 

            

รวม จ ำนวน   1  โครงกำร 38,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทุกมิติ  เพื่อป้องกนัสถำบนัหลกัของชำติ  และควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของประชำชน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 9 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
1. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
 1.3 แผนงำนงบกลำง 
ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาสาธารณภยั
ต่าง ๆ  

ช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตุสา
ธารณภยัในเขตพืน้ทีต่ าบลปรุ
ใหญ ่จ านวน 7 หมู่บา้น 

303,190  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 1  หน้า 81 

            

รวม จ ำนวน   1  โครงกำร 303,190               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 3 บริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยัง่ยืนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 ยุทธศำสตรก์ำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
2.ยุทธศำสตรก์ำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
 2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดั
บท่ี โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการปรบัปรุง
ระบบประปา  ชุมชน
วโิรจน์พฒันา หมู่ 4 

ปรบัปรุงโครงสรา้งหลงัคาอาคาร
กรองน ้าและถงัน ้าปรบัปรงุระบบ
กรองน ้า และระบบไฟฟ้า พรอ้ม
ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
(ตามรปูแบบและรายการประมาณ
การทีเ่ทศบาลต าบล         ปรุ
ใหญ่ก าหนด) 

 827,000  ชุมชนวโิรจน์
พฒันา หมู่ 4 

กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 
พ.ศ. 2563 ล าดบั  

6 หน้า 7 

            

2 โครงการขดุลอก
คลองตาเมอืง ชุมชน
คนชุม 1 หมู่ 1 

งานขดุลอกคลองพรอ้มปรบัแต่ง
คนัดนิ 10,500 ลบ.ม. งานลอก
วชัพชื 5,250 ลบ.ม. พรอ้มป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  (ตาม
รปูแบบและรายการประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

453,000 คลองตาเมอืง 
ชุมชนคนชุม 
1 หมู่ 1 

กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 
พ.ศ. 2563 ล าดบั  

1 หน้า 4 

            

รวม จ ำนวน   2  โครงกำร 1,280,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 3 บริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยัง่ยืน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 1 ยุทธศำสตรก์ำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
2.ยุทธศำสตรก์ำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
 2.2 แผนงำนกำรเกษตร 
ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล   
ปรุใหญ่ และหน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชน ในเขตพืน้ที่
ต าบลปรุใหญ่ จดักจิกรรมปีละ 
1 ครัง้ 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
(งานพฒันาชุมชน) 
ปรากฏในแผนพฒันา

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

            

รวม จ ำนวน   1  โครงกำร 50,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 1 กำรพฒันำและเพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนัเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 6 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
3. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็              
ซอย 13/7 ชุมชน พบ
สุข 3 หมู่ 5 

ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ กวา้ง  
4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร  หรอืพืน้ที่
ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ไม่น้อยกว่า 524.00  
ตารางเมตร และลงหนิคลุก
ไหล่ทางกวา้งขา้ง
ละ 0.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พรอ้มตดิตัง้
ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ  
จ านวน 1 ป้าย (ตามรปูแบบ 
และรายการประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
 

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

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่
4  พ.ศ. 2563 ล าดบั 

2 หน้า 28 
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ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็
จากถนน 304 ถงึสุด
เขตเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ เชื่อมต่อเขต
ต าบลหนองจะบก  
ชุมชนไมตรพีฒันา หมู่ 
4 

ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ กวา้ง  
1.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร ห
นา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่
ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ไม่น้อยกว่า 380.00  
ตารางเมตร  พรอ้มตดิตัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ  
จ านวน 1 ป้าย (ตามรปูแบบและ
รายการประมาณการทีเ่ทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

245,000   จากถนน 
304 ถงึสุด
เขตเทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ่ 
เชื่อมต่อเขต
ต าบลหนอง
จะบก  
ชุมชนไมตรี
พฒันา หมู่ 4 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2563 ล าดบั 4 
หน้า 6 

            

3 โครงการก่อสรา้งท่อ
ระบายน ้า ซอย 5/3 
ชุมชนแสนสุข 1 หมู่ 
7 

ท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ชัน้ 3 ขนาด Dia.0.40 เม
ตรบ่อพกัขนาด 1.00x1.00  
เมตร จ านวน 14 บ่อ  ความยาว
ท่อระบายน ้ารวมบ่อพกั  
150.00 เมตร   พรอ้มตดิตัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามรปูแบบ 
และรายการประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 445,000  ซอย 5/3 
ชุมชนแสน
สุข 1 หมู่ 7 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2563  ล าดบั 8 
หน้า 8 
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ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสรา้งท่อ
ระบายน ้า ซอย
ทางเขา้ปลายนาคาเฟ่ 
ชุมชนคนชุม 3 หมู่ 1 

ท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ชัน้ 3 ขนาด Dia. 0.40  
เมตรความยาวท่อระบายน ้า
รวมบ่อพกั 145.00 เมตร บ่อ
พกัขนาด 1.00 x 1.00  เมตร  
จ านวน 14 บ่อ พรอ้มตดิตัง้
ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  (ตามรปูแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 686,961   ซอย
ทางเขา้
ปลายนา     
คาเฟ่ 
ชุมชนคน
ชุม 3  หมู่ 
1 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2563 ล าดบั 1 
หน้า 5 

            

5 โครงการก่อสรา้งท่อ
ระบายน ้า ซอยรวม
มติร 3 ชุมชนรวม
มติรพฒันา หมู่ 4 

ท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ชัน้ 3 ขนาด Dia.0.40  
เมตร บ่อพกัขนาด
1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 5 บอ่
  ความยาวท่อ ระบายน ้ารวมบอ่
พกั 51.00 เมตร พรอ้มตดิตัง้
ป้ายประชาสมัพนัธ ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  (ตามรปูแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 152,000  ซอยรวม
มติร 3 
ชุมชนรวม
มติรพฒันา 
หมู่ 4 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)   
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2563 ล าดบั 5 
หน้า 6 
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ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสรา้งท่อ
ระบายน ้าซอยหน้าบา้น
นายรุ่ง เลาวด์ ีพะเนาว ์
ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ 7 

ท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ ชัน้ 3 ขนาด
Dia.0.40 เมตร บ่อพกั
ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร  
จ านวน 9 บ่อ ความยาวท่อ
ระบายน ้ารวมบ่อพกั 95.00  
เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชา 
สมัพนัธโ์ครงการ จ านวน  
1 ป้าย  (ตามรปูแบบและ
รายการประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 282,000   ซอยหน้า
บา้นนายรุ่ง 
เลาวด์พีะ
เนาว ์ชุมชน
แสนสุข 2 
หมู่ 7 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่
4พ.ศ. 2563 ล าดบั 

4 หน้า 29 

            

7 โครงการก่อสรา้งฝาย
น ้าลน้หลงับา้นลุงนาค  
ชุมชนลูกหลานปู่ คง
พฒันา หมู่ 2 

สนัฝายสงู 1.00 เมตร  ผนัง
ขา้ง
สงู 2.50 เมตร กวา้ง 8.00 เม
ตรพรอ้มป้ายโครงการจ านวน  
1 ป้าย (ตามรปูแบบและ
รายการประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
 
 

 500,000  หลงับา้นลุง
นาค  ชุมชน
ลูกหลานปู่
คงพฒันา 
หมู่ 2 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2563 ล าดบั 2 
หน้า 4 

            



20 
 

ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน ้า คสล. ซอย 
9/4 ชุมชนร่วมใจ
พฒันาตะคองเก่า หมู่ 
2 บา้นตะคองเก่า 

รางระบายน ้า คสล. กวา้งภายใน 
0.40 เมตร ยาว 142.00 เมตร  
ฝาตะแกรงเหลก็ พรอ้มตดิตัง้
ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบรปู
รายการและประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 

 902,000  ซอย 9/4 
ชุมชนร่วมใจ
พฒันาตะ
คองเก่า หมู่ 
2 บา้นตะ
คองเก่า  

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2563 ล าดบั 2
หน้า 4 

            

9 โครงการก่อสรา้งราง
และท่อระบายน ้า
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ซอยพบสุข 6  ชุมชน
พบสุข 1 หมู่ 5 

รางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ความกวา้งภายใน 0.40 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 53.00 เมตร
และก่อสรา้งทอ่ระบายน ้าคอนกรตี
เสรมิ
เหลก็ ขนาด 0.30 เมตร  ยาว 5.00
 เมตร  พรอ้มบอ่พกัคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ จ านวน 1 บ่อ และคนืผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ หนา 0.15 เมตร   
พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตาม
รปูแบบและรายการประมาณการ
ทีเ่ทศบาลต าบลปรใุหญ่ก าหนด) 
 

 354,000   ซอยพบสุข 
6  ชุมชน
พบสุข 1 
หมู่ 5 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2563  ล าดบั 7 
หน้า 7 

            



21 
 

ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการขยายเขต
เสยีงตามสาย ชุมชน
พบสุข 2 หมู่ 5 

ตดิตัง้ล าโพงฮอรน์ จ านวน   
4 ชุด พรอ้มพาด
สายสญัญาณ  
ความยาว 400 เมตร   
(ตามรปูแบบและรายการ
ประมาณการทีเ่ทศบาลต าบล 
ปรุใหญ่ก าหนด) 

34,000  ชุมชนพบสุข 
2 หมู่ 5 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่
4 พ.ศ. 2563 ล าดบั 

1 หน้า 26 

            

11 โครงการตดิตัง้
กระจกนูน  ซอย 9/2 , 
ซอย 9/3 และโคง้บา้น
ศริพิร ชุมชนรว่มใจ
พฒันาตะคองเก่า หมู่ 
2 

ตดิตัง้กระจกนูน จ านวน 3 จดุ 
(ตามรปูแบบและรายการ
ประมาณการทีเ่ทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ก าหนด) 

 30,000  ชุมชนร่วมใจ
พฒันาตะ
คองเก่า           
หมู่ 2 

 กองช่าง 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 พ.ศ. 
2563 ล าดบั 3 หน้า 6 

            

12 โครงการตดิตัง้โคม
ไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
ระบบโซลา่เซลล ์ถนน
เถกงิพล 1 ชุมชนแสน
สุข 3  หมู่ 7 

ตดิตัง้เสาพรอ้มดวงโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบโซล่าเซลล ์รวม
ทัง้หมด  
39 ตน้ ช่วงที ่1 จากประต ู4 สนาม
กฬีา 80 พรรษา ถงึสีแ่ยก จ านวน  
16 ตน้ ช่วงที ่2 จากสีแ่ยก ถงึสาม
แยกถนนแสน
สุข 1 จ านวน 23 ต้น  

934,000   ชุมชนแสน
สุข 3  หมู่ 7 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1 

พ.ศ. 2563 ล าดบั 9 
หน้า 8 

            



22 
 

ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พรอ้มตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
(ตามรปูแบบและรายการประมาณ
การทีเ่ทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก าหนด) 
 

13 โครงการตดิตัง้ราวกนั
อนัตราย (Guard rail) 
และตดิตัง้สญัญาณไฟ
กระพรบิ บรเิวณจาก
ถนนบายพาสถงึทางลง
เขือ่นโพธิเ์ตีย้ ชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชู
พฒันา  หมู่ 2 

ตดิตัง้การด์เรล ยาว 30.00  
เมตร  และตดิตัง้สญัญาณไฟ
กระพรบิ จากถนนบายพาส  
ถงึทางลงเขื่อนโพธิเ์ตีย้  
(ตามรปูแบบและรายการ
ประมาณการทีเ่ทศบาลต าบล 
ปรุใหญ่ก าหนด) 

111,000  ชุมชนตาล
โหรนโนนตา
ชพูฒันา หมู่ 
2 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2563 ล าดบั 2 
หน้า 5 

            

14 โครงการปรบัปรุงผวิ
จราจรถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ เสน้ทางไป
สนามกฬีา ชุมชนบา้น
เลยีบ หมู่ 6 

ปรบัปรุงผวิจราจรถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็เดมิ ดว้ย
แอสฟัลทต์กิคอนกรตี พืน้ที่
ปรบัปรุง 
ผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนก
รตีไม่น้อย
กว่า 1,741.00 ตาราง

 545,000   ชุมชนบา้น
เลยีบ หมู่ 6 

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่
4 พ.ศ. 2563 ล าดบั 

3 หน้า 28 

            



23 
 

ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 พรอ้มตดิตัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  (ตามรปูแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
 
 

15 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมภิาค 

ภายในเขตเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ ่

 300,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

 กองช่าง 
ปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 128 หน้า 

119 

            

16 ค่าออกแบบ  ค่า
ควบคุมงานทีจ่่ายใหแ้ก่
เอกชน นิตบิุคคลหรอื
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ไดม้าซึง่สิง่ก่อสรา้ง 

โครงการก่อสรา้งในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่

250,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

 กองช่าง             

รวม จ ำนวน   16  โครงกำร 6,116,961               
 
 



24 
 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 3 บริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยัง่ยืน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 10 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 
4.ยุทธศำสตรด้์ำนกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการคลองสวย
น ้าใสต าบลปรุใหญ ่

อบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ
ตระหนักในการดแูลรกัษา
แม่น ้าล าคลองแก่ประชาชน
ต าบล   ปรใุหญ่ 

 30,000  หมู่ 1 - 2 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองสาธารณสุขฯ 
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 1 หน้า 120 

            

2 โครงการชุมชนน่าอยู่
หมู่บา้นน่ามอง 

อบรมใหค้วามรูเ้รื่องการ
จดัการดา้นสิง่แวดลอ้มใน
ชุมชน/หมู่บา้นแก่ประชาชน
ต าบล    ปรุใหญ่ 

     50,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองสาธารณสุขฯ 
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 2 หน้า 120 

            

3 โครงการของเหลอืใช้
ไม่ไรค่้าสูก่ารพฒันา
ชุมชนปลอดขยะ 

อบรมใหค้วามรูเ้รื่องจดัการขยะ
มลูฝอย การใชป้ระโยชน์จาก
ขยะมลูฝอย และณรงคก์ารคดั
แยกขยะมลูฝอยอนัตรายและ
สารพษิในครวัเรอืน แก่
ประชาชนต าบลปรุใหญ ่

70,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองสาธารณสุขฯ 
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2564)  
ล าดบั 3 หน้า 120 

            

รวม จ ำนวน   3  โครงกำร 150,000               



25 
 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 3 บริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยัง่ยืน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 10 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 
4.ยุทธศำสตรด้์ำนกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 4.2 แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดบัท่ี โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ "ทอ้งถิน่ไทย 
รวมใจภกัดิ ์รกัษ์พืน้ที ่  
สเีขยีว 

จดักจิกรรมในพืน้ทีต่ าบลปรุ
ใหญ ่

20,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 1 หน้า  121 

            

รวม จ ำนวน   1  โครงกำร 20,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 7 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬำ 
5. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬำ 
 5.1 แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร 

 ล ำดบัท่ี โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์
และรดน ้าด าหวั
ผูส้งูอายุต าบลปรุ
ใหญ ่

เยาวชน ประชาชนและผูส้งูอายุ
ต าบลปรุใหญ่ 

 100,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 1  หน้า 126 

            

2 โครงการจดักจิกรรม
เพื่อสง่เสรมิ
พระพุทธศาสนา 

 เยาวชน ประชาชนในต าบล         
ปรุใหญ่ 

 50,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 3 หน้า 126 

            

3 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 
 
 
 

เดก็ เยาวชน ประชาชนในต าบล
ปรุใหญ่ ต าบลปรใุหญ่ 

100,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 4 หน้า 127 
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 ล ำดบัท่ี โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจดัการ
แขง่ขนักฬีาต าบล 
สรา้งเสรมิสุขภาพ 

เยาวชนและประชาชนในเขต
พืน้ทีต่ าบลปรใุหญ่ 

 100,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
เปลีย่นแปลงครัง้ที ่2 
พ.ศ. 2562 ล าดบั 1 

หน้า 13 

            

5 โครงการจดัการ
แขง่ขนักฬีาหมู่บา้น
ตา้นยาเสพตดิ 

เดก็ เยาวชน ประชาชนต าบล       
ปรุใหญ่ 

 50,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 7 หน้า 127 

            

รวม จ ำนวน   5  โครงกำร 400,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 2 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรศึกษำ 
6. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรศึกษำ 
 6.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

 ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการพฒันา
ศกัยภาพครผููด้แูลเดก็
และเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบงานดา้น
การศกึษา 
 

ครผููด้แูลเดก็และ
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ
งานดา้นการศกึษา จดั
อบรมปีละ 1 ครัง้ 

 20,000  ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบล       
ปรุใหญ่ หมู่ 1 
และ  หมู่ 7 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 1 หน้า 129 

            

2 โครงการสง่เสรมิ
การศกึษาเพื่อเรยีนรูใ้น
และนอกหอ้งเรยีน    

สง่เสรมิการศกึษาเพื่อ
เรยีนรูใ้นและนอก
หอ้งเรยีน โดยจดั
กจิกรรมปีละ 1 ครัง้ 

30,000  ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบล      
ปรุใหญ่ หมู่ 1 
และ  หมู่ 7 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 4 หน้า 130 

            

3 โครงการจดันิทรรศการ
ผลงานนักเรยีนศูนย์
พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  
 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทัง้ 
2 แห่ง 

30,000  ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบล          
ปรุใหญ่ หมู่ 1 
และ หมู่ 7 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 5 หน้า 130 
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 ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจดักจิกรรมวนั
เดก็แห่งชาต ิ

จดักจิกรรมวนัเดก็
แห่งชาต ิปีละ 1 ครัง้ 

 70,000  ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบล        
ปรุใหญ่ หมู่ 1 
และ  หมู่ 7 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 6 หน้า 130 

            

5 โครงการปรบัปรุงศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สงักดั
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่

ปรบัปรุงศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ จ านวน 1 แห่ง 

500,000  ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบล         
ปรุใหญ่ หมู่ 1 
และ  หมู่ 7 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
เปลีย่นแปลงครัง้ที ่4 

พ.ศ. 2563    
ล าดบั 1 หน้า 30 

            

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการบรหิาร
สถานศกึษา 
 - ค่าจดัการเรยีนการ
สอน                        
 - ค่าหนังสอืเรยีน                                  
- ค่าอุปกรณ์การเรยีน                            
- ค่าเครื่องแบบนักเรยีน                          
- ค่ากจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 
 

จดัสือ่การเรยีนการ
สอนใหก้บัเดก็ในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลปรุ
ใหญ ่ทัง้ 2 แห่ง 

283,000 ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบล      
ปรุใหญ่ หมู่ 1 
และ   หมู่ 7 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1   
ล าดบั 1 หน้า 88 
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 ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ส าหรบัโรงเรยีน                  
บา้นคนชุม 
 

จดัซื้ออาหารเสรมิ 
(นม) ส าหรบัโรงเรยีน
บา้นคนชุม แก่เดก็
นักเรยีนจ านวน 120 
คน  

 229,944  โรงเรยีนบา้นคน
ชุม 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)    
ล าดบั 7 หน้า 131 

 

            

8 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ส าหรบัศูนยพ์ฒันา    
เดก็เลก็เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ 

จดัซื้ออาหารเสรมิ 
(นม) ส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

 191,620  ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ่ หมู่ 1 
และ   หมู่ 7 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดบั 8 หน้า 131 

 

            

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการบรหิาร
สถานศกึษา 
 - อาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

จดัซื้ออาหารกลางวนั
ส าหรบัศูนยพ์ฒันา   
เดก็เลก็เทศบาลต าบล 
ปรุใหญ่ จ านวน 100 
คน 

 490,000  ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลต าบล            
ปรุใหญ่ หมู่ 1 
และ  หมู่ 7 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)     
ล าดบั 2 หน้า 129 

            

10 เงนิอุดหนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน              
บา้นคนชุม 

เดก็นักเรยีนโรงเรยีน
บา้นคนชุม อนุบาล- ป.
6 จ านวน 120 คน 

 480,000  โรงเรยีนบา้นคน
ชุม 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)     
ล าดบั 11 หน้า 132 
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 ล ำดบัท่ี โครงกำร 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 เงนิอุดหนุนโรงเรยีน
บา้นคนชุมตาม
โครงการศกึษาแหล่ง
เรยีนรูน้อกสถานที ่
 

เดก็นักเรยีนโรงเรยีน              
บา้นคนชุม จ านวน 
120 คน 

 50,000  โรงเรยีนบา้นคน
ชุม 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดบั 12 หน้า 133 

            

12 เงนิอุดหนุนโรงเรยีน
บา้นคนชุมตาม
โครงการเขา้ค่าย
คุณธรรมจรยิธรรม 

เดก็นักเรยีนโรงเรยีน              
บา้นคนชุม ปีละ 1 ครัง้ 

 15,000  โรงเรยีนบา้นคน
ชุม 

กองการศกึษา  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดบั 13 หน้า 133 

            

รวม จ ำนวน   12  โครงกำร 2,389,564               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 5 กำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครฐั 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 8 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
7. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการวนัเทศบาล   จดักจิกรรมวนัเทศบาล ปีละ 1 
ครัง้ 

      20,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 

 ล าดบั 13  หน้า 137 

            

2 โครงการจดังานวนั 
เฉลมิพระชนมพรรษา
ฯ 

จดักจิกรรมในงานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัฯ วนัที ่28 กรกฎาคม 
งานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชนิ ีในรชักาลที ่10 วนัที ่3 
มถิุนายน งานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้
สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ   พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง วนัที ่
12 สงิหาคม  

     200,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 

  ล าดบั 14  หน้า 137 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการจดังานพระ
ราชพธิ ี รฐัพธิแีละวนั
ส าคญัต่าง ๆ 

จดังานพระราชพธิ ีรฐัพธิแีละวนั
ส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัคลา้ยวนัพระ
ราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหา    ภูมพิลอดุลยเดช 
วนัที ่5 ธนัวาคม     วนัคลา้ยวนั
สวรรคตพระบาทสมเดจ็ พระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช  บรมนาถบพติร 
วนัที ่13 ตุลาคม      วนัปิยมหาราช 
วนัที ่23 ตุลาคม ฯลฯ  

 100,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 15  หน้า 138 

            

4 โครงการประชาคม
ชุมชน/หมู่บา้น 

จดัประชาคมชุมชน/หมู่บา้น 
เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
จ านวน 17 ชุมชน 

 10,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)   
 ล าดบั 3  หน้า 134 

            

5 โครงการประชาคม
ชุมชนต าบล 

จดัประชาคมชุมชนต าบล           
เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   
ปีละ 1 ครัง้ 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)   
 ล าดบั 4  หน้า 135 

            

6 โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการ
บรหิารงานและการ

ฝึกอบรมคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจา้ง     
ปีละ  1 ครัง้ 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  

 ล าดบั 10 หน้า 136 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปฏบิตังิาน ส าหรบั
คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจา้ง 

7 โครงการฝึกอบรม
เสรมิสรา้งคุณธรรม 
จรยิธรรม การรกัษา
วนิัย และความ
โปร่งใสในการท างาน
ของขา้ราชการและ
เจา้หน้าทีข่องรฐั 

ฝึกอบรมคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจา้ง     
ปีละ 1 ครัง้ 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  

 ล าดบั 11 หน้า 136 

            

8 โครงการพฒันา
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ฝึกอบรมคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจา้ง ปีละ 1 ครัง้ 

500,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  

 ล าดบั 12 หน้า 136 

            

9 โครงการเลอืกตัง้ เลอืกตัง้นายกเทศมนตร ีฯ 
และสมาชกิสภาเทศบาลต าบล          
ปรุใหญ่ แทนต าแหน่งว่าง 

     500,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 1     
พ.ศ. 2562 ล าดบั 4       

หน้า 10 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการด าเนินงาน
ของศูนยย์ุตธิรรม
ชุมชนต าบลปรุใหญ ่

ด าเนินการจดักจิกรรมต่าง ๆ 
ของศูนยย์ุตธิรรมชุมชนต าบล 
ปรุใหญ่ 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 16 หน้า 138 

            

11 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์  
ขนาด 4.50 X 6.00 เมตร   
ส าหรบัเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารของ
เทศบาลและของหน่วยงาน
ราชการ  รวมทัง้สื่อประชา 
สมัพนัธต์่าง ๆ ของเทศบาล   
จ านวน 2 ป้าย ๆ ละ 53,200.-
บาท (ตามแบบรปูรายการและ
ประมาณการทีเ่ทศบาลต าบล      
ปรุใหญ่ก าหนด) 

106,400 เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4   
ล าดบัที ่ 1 หน้า 9 

            

12 โครงการเพิม่
ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานส าหรบั
บุคลากรเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่/
หน่วยงานคลงั 

อบรม/ประชุมเชงิปฏบิตักิาร/
สมัมนาพนักงานเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบงานจดัเกบ็รายได ้    
ปีละ 1 ครัง้ 

       
20,000  

เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

 กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 

พ.ศ. 2562 
ล าดบั 3  หน้า 10 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการอบรมให้
ความรูเ้กีย่วกบัภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 

อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ปีละ 1 
ครัง้ 

       
20,000  

เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

 กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 

พ.ศ. 2562 
ล าดบั 3  หน้า 10 

            

14 โครงการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชน ผูเ้สยีภาษี
นอกเวลา    ท าการ 

ออกใหบ้รกิารจดัเกบ็ภาษนีอก
เวลาท าการ จ านวน 7  
หมู่บา้น 

       
10,000  

หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

 กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
เปลีย่นแปลงครัง้ที ่1 

พ.ศ. 2562 
ล าดบั 2  หน้า 9 

            

15 โครงการปรบัปรุง
ระบบแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบยีนทรพัยส์นิ 

ปรบัปรุงระบบแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบยีนทรพัยส์นิ จ านวน 1 
โครงการ 

    200,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

 กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 6  หน้า 135 

            

รวม จ ำนวน   15  โครงกำร 1,776,400               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 5 กำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครฐั 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 8 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
7. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 7.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการสนับสนุน
สง่เสรมิหรอืทบทวน
การจดัท าแผนชุมชน
ต าบลปรุใหญ่ 

ฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นการจดัท า
แผนชุมชนใหแ้ก่คณะกรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน และสมาชกิชุมชน 
จ านวน 1 ครัง้ 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 1 หน้า 141 

            

2 โครงการใหค้วามรู้
และสนับสนุนการ
ด าเนินงานสภาเดก็
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นการ
ด าเนินงานสภาเดก็และเยาวชน  
ปีละ 1 ครัง้ 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 9 หน้า 149 

            

รวม จ ำนวน   2  โครงกำร 40,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 5 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสำธำรณสุข 
8. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสำธำรณสุข 
 8.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนัข
บา้ 

 - ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขั
บา้และควบคุมประชากรสุนขั
และแมวในเขตพืน้ทีต่ าบลปรุ
ใหญ ่
 - อบรมอาสาสมคัรปศุสตัวแ์ละ
ฝึกปฏบิตัจิรงิและลงพืน้ที ่โดย
จดักจิกรรมปีละ 1 ครัง้ 

 50,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม  

ปรากฏในแผน
แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 2 หน้า 142 

            

2 โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก 

 - รณรงค ์ควบคุมแหล่ง
เพาะพนัธุย์ุงเพื่อป้องกนัโรคไข้
เลอืกออกในประชาชนต าบลปรุ
ใหญ ่
 - อบรมใหค้วามรูก้ารควบคุม
และป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 
 

 100,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม  

ปรากฏในแผน
แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 3 หน้า 142 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการพฒันา
สุขาภบิาลอาหารใน
สถานทีจ่ าหน่าย
อาหาร 

ตรวจเฝ้าระวงัสถานทีจ่ าหน่าย
อาหาร ไดแ้ก่ ตลาดสด 
รา้นอาหาร แผงลอย โรงอาหาร 
มอบป้าย Clean food good 
taste 

 60,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม  

ปรากฏในแผน
แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 5 หน้า 143 

            

4 อุดหนุนส าหรบัการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด ารดิา้น
สาธารณสุข 

คณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 
17 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท 

 340,000  หมู่ที ่1-7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม ปรากฏใน

แผนแผนพฒันา
ทอ้งถิน่  

(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 7 หน้า 143 

            

รวม จ ำนวน   4  โครงกำร 550,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 5 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสำธำรณสุข 
8. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสำธำรณสุข 
 8.2 แผนงำนงบกลำง 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 เงนิสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาตใินพืน้ที่
เทศบาลปรุใหญ่  

สมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาตใินพืน้ที่
เทศบาลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครัง้ 

 230,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

 กองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 1 หน้า 144 

            

รวม จ ำนวน   1  โครงกำร 230,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสงัคม 
9.ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสงัคม 
 9.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการด าเนินการ
เกีย่วกบัการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา           
ยาเสพตดิ 

อบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ
ตระหนักเกีย่วกบัการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ และ
ใชชุ้ดตรวจสารเสพตดิสุม่ตรวจ
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมและประชาชน
ตามหนังสอืสัง่การ 

     
70,000  

เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

กองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม  

ปรากฏในแผน
แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดบั 1 หน้า 146 

            

รวม จ ำนวน   1  โครงกำร 70,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสงัคม 
9.ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสงัคม 
 9.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการสง่เสรมิอาชพี
และพฒันาคุณภาพชวีติ
คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส 
และครอบครวัผูม้รีายได้
น้อย 

อบรมเชงิปฏบิตักิารดา้น
อาชพี ใหแ้ก่คนพกิาร  
ผูด้อ้ยโอกาส และ
ครอบครวัผูม้รีายไดน้้อย 
หมู่ 1 - 7 ต าบลปรใุหญ่ 
 

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดบั 6 หน้า 148 

            

2 โครงการฝึกอบรมและ
ศกึษาดงูานเพื่อเพิม่พนู
ความรูใ้หก้บั
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการ
อ านวยการชุมชน และ
สมาชกิชุมชน 
 
 

คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน และสมาชกิชุมชน 
ต าบลปรุใหญ่  ปีละ 1 ครัง้ 
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 255 คน 

     550,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2564)  
ล าดบั 1 หน้า 147 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการสง่เสรมิกจิกรรม
ผูส้งูอายุต าบลปรุใหญ ่

 - อบรมใหค้วามรู ้
 - ศกึษาดงูานนอกสถานที ่
ใหแ้ก่ผูส้งูอายุต าบลปรุ
ใหญปี่ละ 1 ครัง้ ผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรม 200 คน 

150,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 2 หน้า 147 

 

            

4 โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาสตร ี

 - อบรมใหค้วามรู ้ ใหแ้ก่
สตรตี าบลปรุใหญ่ ปีละ 1 
ครัง้ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
200 คน 

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดบั 3 หน้า 147 

            

5 โครงการด าเนินงานตาม
ศูนยพ์ฒันาครอบครวัใน
ชุมชน (ศพค.) 

ครอบครวัในพืน้ที ่
ต าบลปรุใหญ่  ปีละ 1 ครัง้  

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 4 หน้า 148 

            

6 โครงการฝึกอบรม
เพิม่พนูความรูใ้นการ
ประกอบอาชพี ใหแ้ก่ 
กลุ่มอาชพี กลุ่มสตร ี
กลุ่มแม่บา้น และกุล่ม
องค์กรต่าง ๆ 
 

ฝึกอบรมเพิม่พนูความรูใ้น
การประกอบอาชพี ใหแ้ก่ 
กลุ่มอาชพี กลุ่มสตร ีกลุ่ม
แม่บา้น และกุล่มองคก์ร 
ต่าง ๆ ปีละ 1 ครัง้ 
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 200 คน 

 650,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 7 หน้า 148 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7  โครงการปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาต ิ 

 ผูบ้รหิาร  สมาชกิสภา
เทศบาล  ผูน้ าชุมชนก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น  พนักงาน
เทศบาล และ ลูกจา้ง  ใน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ รว่ม
ท ากจิกรรม ในวนัส าคญั
ของชาต ิจดักจิกรรมปีละ 
1 ครัง้  

20,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล 
(งานป้องกนัฯ) 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่  

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

            

รวม จ ำนวน   7  โครงกำร 1,450,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 4 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสงัคม 
9.ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำสงัคม 
 9.3 แผนงำนงบกลำง 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จ่ายเบีย้ยงัชพี ผูป่้วยโรค
เอดส ์ 

จ่ายเบีย้ยงัชพีผูป่้วยโรค
เอดส ์จ านวน 1 คน 
(รวม 12 เดอืน ๆ ละ 
500 บาท) 

 6,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 1 หน้า 150 

            

2 เบีย้ยงัชพีคนพกิาร จ่ายเบีย้ยงัชพีคนพกิาร
ในเขตเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ จ านวน 12 เดอืน 

1,977,600 หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 3 หน้า 150 

            

3 เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ  จ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุใน
เขตเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ จ านวน 12 เดอืน 

10,887,600 หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2564)  
ล าดบั 2 หน้า 150 

            

รวม จ ำนวน   3  โครงกำร 12,871,200               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 1 กำรพฒันำและเพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนัเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรเกษตร 
10. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรเกษตร 
 10.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการขบัเคลื่อน
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงในต าบลปรุใหญ่ 

จดักจิกรรมปีละ 1 ครัง้ 
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 100 คน 

 50,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)    
ล าดบั 1 หน้า 151 

            

รวม จ ำนวน   1  โครงกำร 50,000               
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัท่ี 1 กำรพฒันำและเพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนัเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัท่ี 3 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรเกษตร 
10. ยุทธศำสตรด้์ำนกำรพฒันำกำรเกษตร 
 10.2 แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 โครงการเสรมิสรา้งและ
พฒันาศกัยภาพเกษตร
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่

ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน หรอื
จดักจิกรรมสง่เสรมิองค์
ความรูใ้หแ้ก่กลุ่มอาชพี
เกษตรตามพระราชด าร ิ
เศรษฐกจิพอเพยีง ใหแ้ก่
ประชาชนในเขตต าบล    
ปรุใหญ่ จดักจิกรรมปีละ 1 
ครัง้ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
200 คน 

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่

ส านักปลดัเทศบาล  
ปรากฏในแผน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบั 2 หน้า 153 

            

รวม จ ำนวน   1  โครงกำร 30,000               
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บญัชีจ ำนวนครภุณัฑส์ ำหรบัท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลปรใุหญ่ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 
 

1. ประเภทครภุณัฑส์ ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑเ์กา้อี้
ส านักงานแบบ
ลอ้เลื่อนระดบักลาง 

จดัซื้อเกา้อีส้ านักงานแบบ
ลอ้เลื่อนระดบักลาง ขนาดยาวไม่
น้อย 
กว่า 60 ซม. กวา้งไม่น้อยกว่า   
60 ซม. สงูไม่น้อย
กว่า 90 ซม.   
จ านวน 6 ตวั ๆ ละ 2,000.- บาท
  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง 
ตามราคาทอ้งตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

12,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่4 
หน้า 12 

            

แบบ ผด. 02/1 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑ์
เครื่องดดูฝุ่น 

จดัซื้อเครื่องดดูฝุ่น ขนาดความ
จุไม่น้อย
กว่า  15  ลติร  สามารถดดูฝุ่น
และน ้าพรอ้มอุปกรณ์  
จ านวน 1 เครื่อง  (รายละเอยีด
การจดัซื้อจดัจา้งตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 
 

13,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563  
ล าดบัที ่8 หน้า 13 

            

3 จดัซื้อครุภณัฑโ์ต๊ะ
ปฏบิตังิาน
คอมพวิเตอร์ 

จดัซื้อโต๊ะปฏบิตังิาน
คอมพวิเตอร ์  
ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม.  
กวา้งไม่น้อยกว่า 60 ซม.  
สงูไม่น้อยกว่า 75 ซม.  จ านวน  
5 ตวั ๆ ละ 2,000.- บาท   
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามราคาทอ้งตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 
 

 10,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
 (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  
พ.ศ. 2563 ล าดบั
ที ่3 หน้า 12 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จดัซื้อครุภณัฑโ์ต๊ะ
และเกา้อีผู้บ้รหิาร 

จดัซื้อโต๊ะและเกา้อีผู้บ้รหิาร   
ขนาดยาวไม่น้อยกวา่ 180 ซม.  
กวา้งไม่น้อยกว่า 80 ซม. สงูไม่
น้อยกว่า 75 ซม.  จ านวน 1 ชุด  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้งตาม
ราคาทอ้งตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 

 12,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่2 
หน้า 12 

            

5 จดัซื้อครุภณัฑโ์ต๊ะ
และเกา้อีร้ะดบักลาง 

จดัซื้อโต๊ะและเกา้อีร้ะดบักลาง   
ขนาดยาวไม่น้อยกวา่ 150 ซม.  
กวา้งไม่น้อยกว่า  60 ซม. สงูไม่
น้อยdว่า 75 ซม.  จ านวน 2 ชุด  
ๆ ละ 8,000.- บาท  (รายละเอยีด
การจดัซื้อจดัจา้งตามราคา
ทอ้งตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 

 16,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่1 
หน้า 12 

 

            

6 ตูเ้หลก็ 2 บาน แบบ
เปิด 

จดัซื้อตูเ้หลก็ 2 บานเปิด   
จ านวน 8 หลงั ๆ ละ 5,500.-
บาท (รายละเอยีดการจดัซื้อ 
จดัจา้งตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 

44,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านกัปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่5 
หน้า 12 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ตูเ้หลก็ 2 บานเลื่อน 
(กระจก) 

จดัซื้อตูเ้หลก็ 2 บานเลื่อน  
(กระจก) จ านวน 3 หลงั ๆ ละ  
5,500.-  บาท  (รายละเอยีดการ
จดัซื้อจดัจา้งตามราคา
ทอ้งตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 

16,500  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่7 
หน้า 13 

            

8 ตูเ้หลก็ 2 บานเลื่อน 
(ทบึ) 

จดัซื้อตูเ้หลก็ 2 บาน
เลื่อน (ทบึ)  
จ านวน 3 หลงั ๆละ 5,500.-
บาท   
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามราคาทอ้งตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

16,500  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่6 
หน้า 13 

            

9 จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่อง
ท าลายเอกสาร 

จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องท าลาย
เอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้
ละ 10 แผ่น  จ านวน 1 เครื่อง   
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้งตาม
บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 

20,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่32 
หน้า 19 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑฉ์าก
กัน้ส านักงาน 
Patition 

จดัซื้อฉากกัน้ส านักงาน  
Patition ขนาดไม่น้อย
กว่า 90 ซม. X 150 ซม.  
ชนิดผา้หรอืพวีซี ีพรอ้ม
อุปกรณ์  จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 
5,000.-  บาท  (รายละเอยีดการ
จดัซื้อจดัจา้งตามราคา
ทอ้งตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 
 

75,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  
พ.ศ. 2563 ล าดบั
ที ่38 หน้า 19 

            

11 จดัซื้อครุภณัฑต์ูเ้กบ็
เอกสารชนิดบาน
เลื่อน (กระจก) 

จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสารชนิดบาน
เลื่อน (กระจก)  ขนาด 4 ฟุต   
จ านวน 6 หลงั ๆ ละ 5,000.-
บาท  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามราคาทอ้งตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่35 
หน้า 19 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 จดัซื้อครุภณัฑต์ูเ้กบ็
เอกสารชนิดบาน
เลื่อน (ทบึ) 

จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสารบานเลื่อน  
(ทบึ) ขนาด 4 ฟุต จ านวน 6 ห
ลงั ๆ ละ 5,000.-
บาท  (รายละเอยีด 
การจดัซื้อจดัจา้งตามราคา
ทอ้งตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 

30,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่34 
หน้า 19 

            

13 จดัซื้อครุภณัฑต์ูเ้กบ็
เอกสารแบบรางเลื่อน 

จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสารแบบราง
เลื่อน ระบบพวงมาลยัพรอ้ม
อุปกรณ์ครบ
ชุด  จ านวน 1 หลงั  
ๆ ละ 90,000.- บาท
ประกอบดว้ย 
ตูย้่อย จ านวน 6 หลงั   
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามราคาทอ้งตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

90,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่33 
หน้า 19 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 จดัซื้อครุภณัฑต์ูเ้หลก็ 
แบบ 2 บาน 

จดัซื้อตูเ้หลก็ 2 บาน (มอก.)  
จ านวน 14หลงั ๆ ละ 5,500.-
บาท  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 

77,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่36 
หน้า 19 

            

15 จดัซื้อครุภณัฑต์ูเ้หลก็ 
แบบ 4 ลิน้ชกั 

จดัซื้อตูเ้หลก็แบบ 4 ลิน้ชกั  
(มอก.)  จ านวน 4 หลงั ๆ ละ  
7,000.-  บาท (รายละเอยีด 
การจดัซื้อจดัจา้งตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

28,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่37 
หน้า 19 

            

16 จดัซื้อครุภณัฑ์
โทรศพัทแ์บบปุ่ มกด
ไรส้าย 

ค่าจดัซื้อโทรศพัทแ์บบปุ่ มกด    
ไรส้าย  จ านวน 1 ชุด ๆ ละ  
3,500.-  บาท  (รายละเอยีดการ 
จดัซื้อจดัจา้งตามราคา
ทอ้งตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 
 
 

3,500  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่41 
หน้า 20 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 จดัซื้อครุภณัฑพ์ดัลม
ระบายอากาศแบบตดิ
กระจก 

จดัซื้อพดัลมระบายอากาศแบบ
ตดิกระจกพรอ้มตดิตัง้ ขนาด  
8 นิ้ว จ านวน 1  ตวั ๆ ละ  
2,000.-  บาท  (รายละเอยีดการ
จดัซื้อจดัจา้งตามราคา
ทอ้งตลาด/ 
นอกมาตรฐานครุภณัฑ)์ 

2,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่39 
หน้า 20 

 

            

18 จดัซื้อครุภณัฑร์ถเขน็
อเนกประสงค ์

จดัซื้อรถเขน็
อเนกประสงค ์ ชนิดพบัได ้ ลอ้
ยาง รองรบัน ้าหนักไดไ้ม่น้อย
กว่า 200 กโิลกรมั  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามราคาทอ้งตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

2,500  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่40 
หน้า 20 

            

รวม จ ำนวน   18  โครงกำร 498,000               
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1. ประเภทครภุณัฑส์ ำนักงำน 
 1.2 แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑต์ูเ้หลก็ 
2 บาน แบบเปิด 

จดัซื้อตูเ้หลก็ 2 บานเปิด  
จ านวน 1 หลงั ๆ ละ  
5,500.- บาท (รายละเอยีดการ
จดัซื้อจดัจา้งตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

 11,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล   
งานป้องกนัฯ 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่  

(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่14 
หน้า 14 

            

2 จดัซื้อครุภณัฑต์ูเ้หลก็ 
2 บานเลื่อน (ทบึ) 

จดัซื้อตูเ้หลก็ 2บาน
เลื่อน (ทบึ)  
จ านวน 1 หลงั (รายละเอยีด
การจดัซื้อจดัจา้งตามราคา
ทอ้งตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 

5,500  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
งานป้องกนัฯ 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่15 
หน้า 15 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑโ์ต๊ะ
ปฏบิตังิานคอมพวิเตอร ์

จดัซื้อโต๊ะปฏบิตังิาน
คอมพวิเตอร ์ ขนาดยาวไม่น้อย
กว่า 100 ซม. กวา้งไม่น้อยกว่า   
60 ซม. สงูไม่น้อยกว่า 75 ซม.  
จ านวน 2 ตวัๆ ละ 2,000.-บาท 
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามราคาทอ้งตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

4,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
งานป้องกนัฯ 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่  

(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่13 
หน้า 14 

            

4 จดัซื้อครุภณัฑโ์ต๊ะและ
เกา้อีร้ะดบักลาง 

จดัซื้อโต๊ะและเกา้อีร้ะดบักลาง 
ขนาดยาวไม่น้อยกวา่ 150 ซม.  
กวา้งไม่น้อยกว่า 60 ซม.  
สงูไม่น้อยกว่า 75 ซม.  จ านวน  
2 ชุด ๆ ละ 8,000.-บาท   
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามราคาทอ้งตลาด/นอก
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

16,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล  
งานป้องกนัฯ 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

 (พ.ศ. 2561-2565) 
 เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  
พ.ศ. 2563 ล าดบั
ที ่12 หน้า 14 

            

รวม จ ำนวน   4   โครงกำร 36,500               
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1. ประเภทครภุณัฑส์ ำนักงำน 
 1.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่อง
เจาะกระดาษและเขา้เล่ม 

จดัซื้อเครื่องเจาะกระดาษและ
เขา้เล่ม แบบเจาะกระดาษและ
เขา้เล่มมอืโยก จ านวน
1 เครื่อง  
ๆ ละ 12,000.-  บาท  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 

 12,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองสาธารณสุข 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่56 
หน้า 22 

 

            

2 จดัซื้อครุภณัฑต์ูเ้หลก็
เกบ็เอกสาร(40 ช่อง) 

จดัซื้อตูเ้หลก็เกบ็แฟ้ม
เอกสาร  
(40 ช่อง)  จ านวน 2 หลงั ๆ ล
ะ 5,500.-  บาท (รายละเอยีด 
การจดัซื้อจดัจา้งตามราคา
ทอ้งตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 

 11,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองสาธารณสุข 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่55 
หน้า 22 

            

รวม จ ำนวน   2   โครงกำร 23,000               
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2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 เครื่องคอมพวิเตอร์
ส าหรบังานส านักงาน 

จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่อง
คอมพวิเตอร ์ส าหรบังาน
ส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  
3 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง
ตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร)์ 

 51,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่9 
หน้า 13 

            

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800VA  จ านวน 4
เครื่อง ๆ ละ 2,500.-  บาท  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้งตาม
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร)์ 

 10,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่10 
หน้า 13 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 ชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏบิตักิารส าหรบั
เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละ
เครื่องคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสทิธกิารใช้
งานประเภทตดิตัง้จาก
โรงงาน (OEM) ทีม่ี
ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

จดัซื้อชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏบิตักิารส าหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสทิธ ิ
การใชง้านประเภทตดิตัง้มาจาก
โรงงาน (OEM)  ทีม่ลีขิสทิธิ ์
ถูกตอ้ง จ านวน 4 ชดุๆ ละ  
3,800.-  บาท (รายละเอยีดการ
จดัซื้อจดัจา้งตามเกณฑร์าคา
กลางและคุณลกัษณะพืน้ฐาน
การจดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร)์ 

15,200   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่11 
หน้า 14 

            

รวม จ ำนวน   3   โครงกำร 76,200               
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2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 2.2 แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 เครื่องคอมพวิเตอร์
ส าหรบังาน
ส านักงาน 

จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่อง
คอมพวิเตอร ์ 
ส าหรบังานส านักงาน  (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
จ านวน 1 เครื่อง  (รายละเอยีด
การจดัซื้อจดัจา้งตามเกณฑร์าคา
กลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการ
จดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร)์ 

 17,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดั 
งานป้องกนัฯ 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  
พ.ศ. 2563 ล าดบั
ที ่16 หน้า 15 

            

2 เครื่องพมิพแ์บบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตัง้ถงั
หมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) 

จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องพมิพแ์บบ
ฉีดหมกึ พรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์ 
(Ink Tank Printer)  จ านวน  
1 เครื่อง  (รายละเอยีดการจดัซื้อ
จดัจา้งตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร)์ 

4,300  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดั 
งานป้องกนัฯ 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  
พ.ศ. 2563 ล าดบั
ที ่19 หน้า 16 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 เครื่องส ารองไฟฟ้า จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800VA  จ านวน 1  
เครื่อง  (รายละเอยีดการจดัซื้อ 
จดัจา้งตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร)์ 

2,500  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดั 
งานป้องกนัฯ 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่  

(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  
พ.ศ. 2563 ล าดบั
ที ่17 หน้า 15 

            

4 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ละ
เครื่องคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสทิธิ
การใชง้านประเภท
ตดิตัง้จากโรงงาน 
(OEM) ทีม่ลีขิสทิธิ ์
ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

จดัซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิาร
ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละ
เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสทิธิ
การใชง้านประเภทตดิตัง้มาจาก
โรงงาน (OEM)  ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง  
จ านวน 1 ชุด  (รายละเอยีดการ
จดัซื้อจดัจา้งตามเกณฑร์าคากลาง
และคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร)์ 

3,800  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดั 
งานป้องกนัฯ 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่  

(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  
พ.ศ. 2563 ล าดบั
ที ่18 หน้า 15 

            

รวม จ ำนวน   4   โครงกำร 27,600               
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2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 2.3 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 เครื่องคอมพวิเตอร์
ส าหรบังาน
ส านักงาน 

จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่อง
คอมพวิเตอร ์ 
ส าหรบังานส านักงาน  (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-  
บาท (รายละเอยีดการจดัซื้อจดั
จา้งตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร)์ 

 17,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองการศกึษา 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่46 
หน้า 21 

            

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ล
ะ 2,500.-  บาท (รายละเอยีด 
การจดัซื้อจดัจา้งตามเกณฑร์าคา
กลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการ
จดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร)์ 

 2,500   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองการศกึษา 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่47 
หน้า 21 
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ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ละ
เครื่องคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

จดัซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสทิธกิาร
ใชง้านประเภทตดิตัง้มาจาก
โรงงาน (OEM)  ทีม่ลีขิสทิธิ ์
ถูกตอ้ง  
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 3,800.-  บาท  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้งตาม
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร)์ 
 

3,800   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองการศกึษา 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่48 
หน้า 21 

            

รวม จ ำนวน   3   โครงกำร 23,300               
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2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 2.4 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑ์
เครื่องคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ส านักงาน 

จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรบังานส านักงาน  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000.-   
บาท (รายละเอยีดการจดัซื้อจดั
จา้งตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร)์ 

 32,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองสาธารณสุข 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ.2563  
ล าดบัที ่52 หน้า 22 

            

2 จดัซื้อครุภณัฑ์
เครื่องพมิพ ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้
ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) 

จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องพมิพ ์  
Multifunction  แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ์ 
 (Ink Tank Printer)  จ านวน 1  
เครื่อง ๆ ละ 7,500.-บาท  
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้งตาม
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ 
พืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร)์ 
 

7,500  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองสาธารณสุข 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่53 
หน้า 22 

            



66 
 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ละ
เครื่องคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสทิธิ
การใชง้านประเภท
ตดิตัง้จากโรงงาน 
(OEM) ทีม่ลีขิสทิธิ ์
ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

จดัซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสทิธกิาร
ใชง้านประเภทตดิตัง้มาจาก
โรงงาน (OEM)  ทีม่ลีขิสทิธิ ์
ถูกตอ้ง  
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 3,800.-  บาท 
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้งตาม
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร)์ 

7,600  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองสาธารณสุข 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่54 
หน้า 22 

 

            

รวม จ ำนวน   3   โครงกำร 47,100               
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3. ประเภทครภุณัฑ์งำนบ้ำนงำนครวั 
 3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่อง
ตดัหญา้ 

จดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องตดัหญา้
แบบขอ้แขง็  เป็นเครื่องตดัหญา้
แบบสะพาย เครื่องยนตข์นาด
ไม่น้อย 
กว่า 1.4  แรงมา้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไม่น้อยกว่า 30 ซซี ี 
พรอ้ม
ใบมดี  จ านวน 3 เครื่อง ๆ  
ละ 9,500.-  บาท (รายละเอยีด
การจดัซื้อจดัจา้งตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ)์ 

28,500   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองช่าง 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่43 
หน้า 20 

            

รวม จ ำนวน   1   โครงกำร 28,500               
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4. ประเภทครภุณัฑ์ส ำรวจ 
 4.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑ์
เครื่องวดัระยะ
เลเซอร ์

จดัซื้อเครื่องวดัระยะเลเซอร์ วดั
ระยะได้
ไกล 100 เมตร จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 10,000.-  บาท (รายละเอยีด
การจดัซื้อจดัจา้งตามราคา
ทอ้งตลาด/นอกมาตรฐานครุภณัฑ)์ 

 10,000   เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองคลงั 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่42 
หน้า 20 

            

รวม จ ำนวน   1  โครงกำร 10,000               
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5. ประเภทครภุณัฑ์กำรเกษตร 
 5.1 แผนงำนกำรพำณิชย ์

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 Submersible  3  แรง 
220  โวลต ์    

จดัซื้อ Submersilde   
3 แรง 220 โวลต ์ 
จ านวน 1 ตวั    

 45,000   กจิการ
ประปา 
เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ่  

กองช่าง  
(งานกจิการประปา) 

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)   

เพิม่เตมิ ครัง้
ที ่4 พ.ศ. 2563  

ล าดบัที ่44 หน้า 20 

            

2 Submersible  3  แรง 
380  โวลต ์ 

จดัซื้อ Submersilde   
3 แรง 380 โวลต ์ 
จ านวน 2 ตวั  

 71,000   กจิการ
ประปา 
เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ่  

กองช่าง  
(งานกจิการประปา) 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561-2565)  

เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
 ล าดบัที ่45 หน้า 20 

            

3 ปัม้หอยโขง่    จดัซื้อปัม้หอย
โขง่ ขนาด 5.5  
แรง  380 โวลต ์ 
จ านวน 1 ตวั  

 30,000   กจิการ
ประปา 
เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ่  

กองช่าง 
 (งานกจิการประปา) 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดบัที ่69 หน้า 172  

            

รวม จ ำนวน   3   โครงกำร 146,000               
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6. ประเภทครภุณัฑ์โรงงำน 
 6.1 แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดบั
ท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑ์
เลื่อยโซ่ยนต ์

จดัซื้อครุภณัฑเ์ลื่อยโซ่ยนต ์ขนาด
เครื่องยนต ์2 แรงมา้  แผ่นบงัคบั
โซ่   
18 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
13,000.-  บาท  (รายละเอยีดการ
จดัซื้อจดัจา้งตามราคาทอ้งตลาด/
นอกมาตรฐานครุภณัฑ)์ 

26,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

ส านักปลดั 
งานป้องกนัฯ 

ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 

2565) เพิม่เตมิครัง้
ที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดบั

ที ่20 หน้า 16 

            

รวม จ ำนวน   1   โครงกำร 26,000               
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7. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
 7.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดั
บท่ี 

โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำ
ณ 

สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

(บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลกั 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 จดัซื้อครุภณัฑ์
เครื่องเสยีง
ประชาสมัพนัธ์
พรอ้มตดิตัง้
รถบรรทุกขยะ 

ค่าจดัซื้อชุดเครื่องเสยีงประชาสมัพนัธ์
พรอ้มตดิตัง้ รถบรรทุกขยะ  
จ านวน 1 ชุด  ประกอบดว้ย   
-  เครื่องเล่นวทิยุ MP3 , USB  
-  เครื่องขยายเสยีงตดิรถยนตพ์รอ้ม
ไมคป์ระกาศ 
-  ล าโพงปากฮอรน์ 30 วตัต ์ 
-  ชุดแรค็หลงัคา 
-  ขายดึแรค็หลงัคา 
-  อุปกรณ์ตดิตัง้ครบชุด  
(สายสญัญาณเสยีง,สายล าโพง,
อุปกรณ์ตดิตัง้)  จ านวน 1 ชุด    
(รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้งตาม
ราคาทอ้งตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภณัฑ)์ 

32,000  เทศบาล
ต าบลปรุ
ใหญ ่ 

กองสาธารณสุข 
ปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 
 (พ.ศ. 2561-2565)  
เพิม่เตมิ ครัง้ที ่4  

พ.ศ.2563  
ล าดบัที ่57 หน้า 23 

            

รวม จ ำนวน   1   โครงกำร 32,000               
 


