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เทศบาลต าบลปรุใหญ ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (3) ข้อ 11 ข้อ 26 และ  ข้อ 27 ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน    
และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยนายกเทศมนตรี
ต าบลปรุใหญ่ ได้เสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่พิจารณา 
เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2564 (วาระ
ที่ 1) และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2564 (วาระที่ 2 และ
วาระที่ 3) ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7710/2558 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน 
นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม 0023.7/5005 ลงวันที่ 1 
กันยายน 2564 และนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ได้ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2564 แล้วนั้น  
 

  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป   
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ส่วนที่ 1 
 

1.1  บทน า 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

( พ.ศ. 2561 – 2565 )  รวมฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 เพื ่อเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 

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

 

     ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ ได้เสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่พิจารณา เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2564 (วาระที่ 1) และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันที่  23 สิงหาคม 2564 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับค าสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ที ่ 7710/2558 ลงวันที ่ 2 ตุลาคม 2558 เรื ่อง การมอบอ านาจของผู ้ว ่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การ การประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตามหนังสืออ าเภอเมือง
นครราชสีมา ที่ นม 0023.7/5005 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 และนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ได้ประกาศให้
ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2564 แล้วนั้น  

ดังนั ้น เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 ขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการจริงในพื้นที่ต าบลปรุใหญ่ให้
เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น         
พ.ศ. 2568 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ          
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงานข้างตน้สามารถเขียนเปน็แผนภูมิได้ดงันี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 

พิจารณาร่าง ฯ  และเสนอต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 
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ขั้นตอนที่  1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลต าบล  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอแบบ
บูรณาการ 
 
ขั้นตอนที่  2   การจัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณา       
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 
 ส่วนที่  1  บทน า 

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

 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
 
 

ขั้นตอนที่  3   การประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศ     
ใช้แผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น         
เรื่อง  แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล) 
ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
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แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan)   
 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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



แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปรุใหญ ่อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา

ที่ ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 12.99 185,000 0.86 ส านักปลัดเทศบาล

10 12.99 185,000 0.86

2 ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

2.2  แผนงานการเกษตร 1 1.30 20,000 0.09 ส านักปลัดเทศบาล

1 1.30 20,000 0.09

3 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.30 300,000 1.39 กองช่าง

3.2  แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 12 15.58 3,995,000 18.53 กองช่าง/

กองการศึกษา

13 16.88 4,295,000 19.92

4 ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

รวม

รวม

รวม
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ที่ ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.1  แผนงานสาธารณสุข 3 3.90 80,000 0.37 กองสาธารณสุข

4.2  แผนงานการเกษตร 1 1.30 10,000 0.05 ส านักปลัดเทศบาล

4 5.19 90,000 0.42

5 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา -วฒันธรรม  ประเพณ ี

และกีฬา

5.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.49 100,000 0.46 กองการศึกษา

5 6.49 100,000 0.46

6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

6.1  แผนงานการศึกษา 11 14.29 1,878,064 8.71 กองการศึกษา

11 14.29 1,878,064 8.71

7 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 11 14.29 390,000 1.81 ส านักปลัดเทศบาล

7.3  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 3.90 40,000 0.19 ส านักปลัดเทศบาล

14 18.18 430,000 1.99

8 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

8.1  แผนงานสาธารณสุข 4 5.19 260,000 1.21 กองสาธารณสุข

8.2  แผนงานงบกลาง 1 1.30 230,000 1.07 กองสาธารณสุข

รวม

รวม

รวม

รวม
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ที่ ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 6.49 490,000 2.27

9 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

9.2  แผนงานสาธารณสุข 1 1.30 20,000 0.09 กองสาธารณสุข

9.3  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 8 10.39 80,000 0.37 ส านักปลัดเทศบาล

9.4  แผนงานงบกลาง 3 3.90 13,952,900 64.71 ส านักปลัดเทศบาล

12 15.58 14,052,900 65.18

10 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

10.2  แผนงานการเกษตร 2 2.60 20,000 0.09 ส านักปลัดเทศบาล

2 2.60 20,000 0.09

77 100 21,560,964 100

รวม

รวม

รวมทั้งสิน้

รวม

7         
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

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

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่   
  

ตั้งจุดบริการประชาชนต าบล  
ปรุใหญช่่วงเทศกาลปีใหม ่ 
ปีละ 1 ครั้ง   

 25,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

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

 

            

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดบริการประชาชนต าบล  
ปรุใหญช่่วงเทศกาลสงกรานต ์ 
ปีละ 1 ครั้ง   

 25,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

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

 

            

แบบ ผด. 02 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดงานวัน อปพร. จัดกิจกรรมวัน อปพร.  
ปีละ 1 คร้ัง 

 5,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

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

            

4 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

จัดฝึกอบรมทบทวน ให้กับ    
อปพร. ต าบลปรุใหญ่               
ปีละ 1 คร้ัง  

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
(งานป้องกันฯ) 

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

            

5 โครงการฝึกทักษะการเอา
ชีวิตรอดจากการจมน า้ 

จัดฝึกอบรมทักษะการเอาชีวิต
รอดจากการจมน ้าให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุมและตวัแทน
ชุมชน /หมู่บ้าน ปลีะ 1 ครั้ง 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
(งานป้องกันฯ) 

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

            

6 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบล
ปรุใหญ ่

จัดฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิต
อาสาภัยพบิัติประจ าเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง 

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 

พ.ศ. 2563  
ล าดับท่ี 1 หน้า 3  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเก่ียวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย/
ไฟปา่ในชุมชน 

จัดฝึกอบรมและทบทวน
เก่ียวกับการป้องกันและระงบั
อัคคีภัย/ไฟป่าในชุมชน ให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนต าบลปรุใหญ่  
ปีละ 1 ครั้ง 
 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

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

            

8 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบล
ปรุใหญ ่ ปีละ 1 คร้ัง 

 30,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

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

 

            

9 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ ด้านการจราจร
ทางถนนประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับ
การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 
ด้านการจราจรทางถนน
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ ปีละ 1 คร้ัง 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 22  หน้า 77 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองการลดความเสี่ยงจาก
เหตุสาธารณภัย 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการลด
ความเสี่ยงจากเหตุสาธารณภัย
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

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

            

รวม จ านวน   10  โครงการ 185,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อยา่งยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2.2 แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล   
ปรุใหญ ่และหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ในเขตพื้นที่
ต าบลปรุใหญ่ จัดกิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

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

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 20,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า 
แสงสว่างสาธารณะภายในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

 300,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ล าดับ 128 หน้า 119 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 300,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยตะคองเก่า 8/1 หมู่
ที่ 2 บ้านตะคองเก่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3 เมตร ยาว 245 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 735 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ กว้าง
เฉลี่ย 0.20 เมตร  พร้อมป้าย 
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด 

447,000 หมู่ที่ 2  
บ้านตะคองเก่า 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 

 ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 
 ล าดับที ่13 หน้า 7 

            

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแม่บัวผัส หมู่ที่ 2  
บ้านตะคองเก่า 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  กว้าง 4 เมตร ยาว 38  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 152 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก ข้างละ กว้างเฉลี่ย   
0.20 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด 

93,000 หมู่ที่ 2  
บ้านตะคองเก่า 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 

 ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 
 ล าดับที ่16 หน้า 8 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยกตชกร หมู่ที่ 2  
บ้านตะคองเก่า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 34 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  
136 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก ข้างละ กว้างเฉลี่ย  
0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด 

82,000 หมู่ที่ 2  
บ้านตะคองเก่า 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 
 ล าดับที ่15 หน้า 8 

            

4 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยพบสุข 12/6 
(ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บ้าน
พบสุข 

ช่วงที ่1 วางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดเสน้ผา่น
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน 12 บ่อ ความยาว
รวม 166 เมตร  ช่วงที ่2  
ก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้างภายใน  
0.40 เมตร ยาว 20 เมตร รวม
ความยาวระบบระบายน า้
ทั้ง 2 ช่วง 186 เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด 

724,000 หมู่ที่ 5  
บ้านพบสุข 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 

 ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 25 หน้า 11 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  วิโรจน์พฒันา 
ซอย 21 (ซ้ายทาง)  
หมู่ที่ 4  
บ้านวิโรจน์พฒันา 

ก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีต
เสริมเหล็ก  ด้านซา้ยทาง กว้าง
ภายใน 0.40 เมตร ยาว 91  
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1  
ป้าย  ตามแบบเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ก าหนด 
 
 

389,000 หมู่ที่ 4  
บ้านวิโรจน์พัฒนา 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) 

 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 20 หน้า 9 

            

6 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยตะคองเก่า 
7/1 หมู่ที่ 2 บ้านตะคอง
เก่า 

ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ปากลิน้ราง  
ชั้น 3 ขนาดเส้นผา่น
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก
ขนาด 1 x 1 เมตร จ านวน 7  
บ่อ ความยาวท่อระบายน ้ารวม
บ่อพัก 92 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด 
 
 

273,000 หมู่ที่ 2  
บ้านตะคองเก่า 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 

 ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 17 หน้า 9 

            



17 

 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยพบสุข 13/2 
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข 

ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ปากลิน้
ราง ชั้น 3 ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก
ขนาด 1 x 1 เมตร จ านวน 5 บ่
อ ความยาวท่อระบายน า้รวม
บ่อพัก 130 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด 
 

284,000 หมู่ที่ 5  
บ้านพบสุข 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 24 หน้า 11 

            

8 โครงการจัดท าป้าย 
บอกทาง 

ป้ายบอกทาง ขนาด
กว้าง 0.75 เมตร ยาว 2.40 เม
ตร จ านวน 4 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด 

100,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 

 ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 2 หน้า 13 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยกาแฟริมคลอง หมู่ที่ 
2 บ้านตะคองเก่า 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ 0.20 พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด 

377,000 หมู่ที่ 2  
บ้านตะคองเก่า 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) 

 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 12  หน้า 7 

            

10 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ข้างประปา หมู่ที่ 2 บ้าน
ตะคองเก่า 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 4 เมตร ยาว 77  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไมน่้อย
กว่า 308 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ กว้างเฉลี่ย  
0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาด ศก. 1 เมตร จ านวน 8  
ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ 1  
ป้าย  ตามแบบเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ก าหนด 

255,000 หมู่ที่ 2  
บ้านตะคองเก่า 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 

 ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 14 หน้า 8 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
พบสุข 12 หมู่ที่ 5  บ้าน
พบสุข 

เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 270 เมตร  หนา 0.04  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,350  ตาราง
เมตร พร้อมตีเส้นจราจร   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตามแบบเทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก าหนด 

471,000 หมู่ที่ 5   
บ้านพบสุข 

กองช่าง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 23 หน้า 10 

            

12 โครงการปรับปรุงศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 
 

ค่าปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  
เช่น  ต่อเติม  ปรับปรุงอาคาร
เรียนและอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

500,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ 
หมู่ที่ 1 และ 

หมู่ที่ 7 

กองการศึกษา 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 
 ล าดับที ่1 หน้า 30 

            

รวม จ านวน   12  โครงการ 3,995,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดบัอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการของเหลือใช้
ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนา
ชุมชนปลอดขยะ 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องจัดการ
ขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย และณรงค์การ
คัดแยกขยะมูลฝอยอันตราย
และสารพษิในครัวเรือน  
แก่ประชาชนต าบลปรุใหญ่ 

40,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสขุฯ  
ปรากฏในแผนแผนพฒันา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2564)  
ล าดับ 3 หน้า 120 

            

2 โครงการคลองสวยน า้
ใสต าบลปรุใหญ ่

จัดอบรมให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักในการดูแลรักษา
แม่น ้าล าคลองแก่ประชาชน
ต าบลปรุใหญ่ 

 10,000  หมู่ 1 - 2 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสขุฯ  
ปรากฏในแผนแผนพฒันา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 1 หน้า 120 

            

3 โครงการชุมชนนา่อยู่
หมู่บ้านน่ามอง 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน/หมู่บ้านแก่ประชาชน
ต าบลปรุใหญ่ 

     30,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสขุฯ  
ปรากฏในแผนแผนพฒันา

ท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 2 หน้า 120 

            

รวม จ านวน   3  โครงการ 80,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดบัอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ "ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ ์รักษ์พื้นที่   
สีเขียว 

จัดกิจกรรม "ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ ์รักษ์พื้นที่สีเขียว"  
ปีละ 1 ครั้ง  

10,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏใน 

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

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 10,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล ้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต าบล 
สร้างเสริมสุขภาพ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต าบลต้านยา
เสพติด ให้แกเ่ยาวชนและประชาชน
ในเขตพื้นท่ีต าบลปรุใหญ่  
ปีละ 1 ครั้ง  

 10,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2562  

ล าดับ 1 หน้า 13 
 

            

2 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
ต้านยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้าน
ยาเสพตดิ  ให้แกเ่ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลปรุใหญ่ 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

 10,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

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

            

3 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนา ให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบลปรุใหญ่ ปลีะ 1 ครัง้ 
 

 20,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 3 หน้า 126 
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 ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

จัดงานประเพณลีอยกระทง  ให้แก่
เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง 

10,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

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

            

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์
และรดน ้าด าหัว
ผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ 

จัดงานประเพณสีงกรานต์และรดน ้า
ด าหัวผูสู้งอายุต าบลปรุใหญ่ ให้แก่
ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบลปรุใหญ่ ปลีะ 1 ครัง้ 

 50,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

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

            

รวม จ านวน   5  โครงการ 100,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล ้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 6.1 แผนงานการศึกษา 

 ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็กในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง 

 30,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล        
ปรุใหญ ่หมู่ 1  

และหมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

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

            

2 โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานนักเรียนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  

จัดนิทรรศการผลงาน
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
ปรุใหญ ่ปีละ 1 ครั้ง 

30,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล          
ปรุใหญ ่หมู่ 1 
 และหมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

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

            

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษา 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 

 10,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล       
ปรุใหญ ่หมู่ 1  

และหมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

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

            

4 โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน    

จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยในและนอก
ห้องเรียน  ปีละ 1 ครั้ง 

20,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล      
ปรุใหญ ่หมู่ 1  

และหมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
ล าดับ 4 หน้า 130 
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 ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

- สนับสนนุการ
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ต าบลปรุใหญ ่  
จ านวน 100 คน   
   1)  ค่าจัดการเรียน
การสอน   
- ค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก (ศพด.)  
จ านวน 100 คน   
   1)  ค่าหนังสือเรียน   
   2)  ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน   
   3)  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน   
  4)  ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   

283,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล      
ปรุใหญ ่หมู่ 1  

และหมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562  

ล าดับ 1 หน้า 8 
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 ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 - อาหารกลางวันศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

สนับสนนุการด าเนนิการ
จัดหา หรือจ้างเหมา
ด าเนินการจัดหาอาหาร
ส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  
จ านวน 100 คน ๆ ละ  
21 บาทต่อวัน 
เป็นเวลา 245 วัน 
 

 514,500  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล            
ปรุใหญ ่หมู่ 1  

และหมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 
พ.ศ. 2564 

ล าดับ 1 หน้า 23 

            

7 ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน                  
บ้านคนชุม 
 

จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบา้น 
คนชุม ระดับอนุบาลถึง
ระดับประถมศึกษาชั้น 
ปีที ่6 จ านวน 120 คน 
อัตราจัดสรรคน
ละ 7.37 บาท 
เป็นเวลา 260 วัน 

 229,944  โรงเรียนบ้านคนชุม กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)    
ล าดับ 7 หน้า 131 
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 ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พฒันา    
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ ่

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ จ านวน  
100 คน อัตราจัดสรรคน
ละ 7.37 วัน เป็นเวลา  
260 วัน 
 

 191,620  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล    
ปรุใหญ ่หมู่ 1  

และหมู่ 7 

กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

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

 

            

9 อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
คนชุมตามโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
คนชุมตามโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
เด็กนักเรียนโรงเรียน              
บ้านคนชุม ปีละ 1 ครั้ง 
 

 15,000  โรงเรียนบ้านคนชุม กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

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

            

10 อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
คนชุมตามโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ่
 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น 
คนชุมตามโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ปีละ 1 ครั้ง 
 

 50,000  โรงเรียนบ้านคนชุม กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 12 หน้า 133 
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 ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 อุดหนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนบ้านคนชุม 

จัดซื้ออาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุม  
ระดับอนุบาลถึง ป.6  
อาหารมื้อละ 21 บาท 
ต่อคน จ านวน 120  
คน เป็นเวลา 200 วัน  

 504,000  โรงเรียนบ้านคนชุม กองการศึกษา  
ปรากฏใน 

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

            

รวม จ านวน   11  โครงการ 1,878,064               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart City , Mice City และด้านอ่ืน ๆ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 
,งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ีในรัชกาลที่ 10 วันที่ 3 
มิถุนายน ,งานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ   
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
วันที่ 12 สิงหาคม  
 
 
 
 

     70,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

  ล าดับ 14  หน้า 137 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการจัดงานพระ
ราชพิธ ี รัฐพิธีและวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

จัดงานพระราชพิธ ีรัฐพิธีและวนั
ส าคัญต่าง ๆ  เช่น วันคลา้ยวนั
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  วันที ่5  
ธันวาคม , วันคล้ายวนัสวรรคต  
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
วันที ่13 ตุลาคม , วันปิย
มหาราช วันที ่23 ตุลาคม ฯลฯ 

 70,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 15  หน้า 138 

            

3 โครงการเลือกตั้ง เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล
ปรุใหญ ่และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด กรณีครบวาระ  
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

     50,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1     
พ.ศ. 2562  

ล าดับ 4 หน้า 10 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษา
วินัย และความโปร่งใส
ในการท างานของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษาวินัย และ
ความโปร่งใสในการท างานของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจา้งเทศบาลต าบล
ปรุใหญ ่ ปีละ 1 ครั้ง 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ ่

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  

 ล าดับ 11 หน้า 136 

            

5 โครงการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ให้แก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจา้ง
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  
ปีละ 1 คร้ัง 
 

20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

 ล าดับ 12 หน้า 136 

            

6 โครงการวันเทศบาล   จัดกิจกรรมวันเทศบาล  
ปีละ 1 ครั้ง 

      20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

 ล าดับ 13  หน้า 137 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจา้ง 

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิน่ 
พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบล 
ปรุใหญ ่ ปีละ  1 ครั้ง 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

 ล าดับ 10 หน้า 136 

            

8 โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 1 
โครงการ 

    100,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองคลัง 
ปรากฏใน 

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

            

9 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง 

จัดอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ส าหรับบุคลากรเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง ให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานจัดเก็บรายได้  ปีละ 1 ครั้ง 

       10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองคลัง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 

ล าดับ 3  หน้า 10 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่
ผู้ประกอบการและประชาชนใน
เขตพื้นที่ต าบลปรุใหญ่  
ปีละ 1 ครั้ง 
 

       10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองคลัง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 

ล าดับ 1  หน้า 9 

            

11 โครงการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 
ผู้เสียภาษนีอกเวลา    
ท าการ 

ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
เวลาท าการ จ านวน 7 หมู่บ้าน 

       10,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองคลัง 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2562 

ล าดับ 2  หน้า 9 

            

รวม จ านวน   11  โครงการ 1,776,400               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart City , Mice City และด้านอ่ืน ๆ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประชาคม
ชุมชน/หมู่บ้าน 

จัดประชาคมชุมชน/หมูบ่้าน 
เพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
และรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน   
จัดล าดบัความส าคัญของ
โครงการ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวน 7 หมู่บ้าน 
 
 
 
 

 10,000  หมู่ 1 -7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

แก้ไข ครั้งที่ 5 
พ.ศ. 2564 

 ล าดับ 1  หน้า 10 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการประชาคม
ชุมชนต าบล 

จัดประชุมประชาคมชุมชน
ต าบล เพื่อจัดท า/ทบทวน 
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น  
และเพื่อคัดเลือกผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีครบ
วาระ หรือพ้นจากต าแหน่งและ
เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

แก้ไข ครั้งที่ 5  
พ.ศ. 2564 

 ล าดับ 2  หน้า 10 

            

3 โครงการสนบัสนนุ
ส่งเสริมหรือทบทวน
การจัดท าแผนชุมชน
ต าบลปรุใหญ่ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท า
แผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน  
ปีละ 1 คร้ัง 

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

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

            

รวม จ านวน   3  โครงการ 30,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล ้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 8.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการควบคุม 
และป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

 - รณรงค์ ควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์
ยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออกใน
ประชาชนต าบลปรุใหญ่ 
 - อบรมให้ความรู้การควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก   
ปีละ 1 ครั้ง 

 50,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
ปรากฏใน 

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

            

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 

 - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวในเขตพื้นที่ต าบลปรุใหญ่ 
 - อบรมอาสาสมัครปศสุัตว์และ
ฝึกปฏิบัติจริงและลงพื้นที่ โดยจดั
กิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

 50,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
ปรากฏใน 

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

            

3 โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จ าหนา่ย
อาหาร 

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

 20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
ปรากฏใน 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 5 หน้า 143 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนนุการด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ให้กับหมู่บ้าน 
ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
จ านวน 7 หมู่บ้าน 

 140,000  หมู่ที่ 1-7 
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
ปรากฏใน 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2563  

ล าดับ 1 หน้า 31 

            

รวม จ านวน   4  โครงการ 260,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล ้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 8.2 แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืน้ที่
เทศบาลปรุใหญ ่ 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืน้ที่เทศบาลปรุใหญ่ 
ปีละ 1 ครั้ง 

 230,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 1 หน้า 144 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 230,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล ้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 9.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการด าเนินการ
เก่ียวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ และใช้ชดุ
ตรวจสารเสพติดซุ่มตรวจ
ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาชนตาม
หนังสือสั่งการ   ปีละ 1 ครั้ง 

     20,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
ปรากฏใน 

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

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 20,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล ้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 9.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการด าเนินงานตาม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.) 

ครอบครัวในพื้นที ่
ต าบลปรุใหญ่  ปีละ 1 ครั้ง  

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏใน 

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

            

2 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  ผู้น าชุมชนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานเทศบาล 
และ ลูกจา้ง  ในเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ ร่วมท ากิจกรรม 
ในวันส าคัญของชาต ิ 
จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง  

10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

ล าดับ 10  หน้า 149 

            

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน 
และกุล่มองค์กรต่าง ๆ 

ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใน
การประกอบอาชีพ ให้แก่ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน และกุล่มองค์กร 
ต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง  

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏใน 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ล าดับ 7 หน้า 148 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับ
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอ านวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน 
ต าบลปรุใหญ่  ปีละ 1 ครั้ง  
 

     10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏใน 

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

            

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ 

 - จัดอบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมกิจกรรม ให้แก่
ผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ 
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ให้แก่ผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่
ปีละ 1 ครั้ง  
 
 

10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏใน 

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

            

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตร ี

จัดอบรมให้ความรู้  ส่งเสริม
และพัฒนาสตรีต าบล 
ปรุใหญ ่ ปีละ 1 ครั้ง  

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏใน 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
ล าดับ 3 หน้า 147 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว
ผู้มีรายไดน้้อย หมู่ที่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏใน 

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

            

8 โครงการให้ความรู้และ
สนับสนนุการด าเนนิงาน
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมให้
ความรู้และสนับสนนุการ
ด าเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล 
ปรุใหญ ่ ปีละ 1 คร้ัง 

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

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

            

รวม จ านวน   8  โครงการ 80,000               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล ้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 9.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  
จ านวน 12 เดือน 

11,690,900 หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 

พ.ศ. 2564 
ล าดับ 1 หน้า 25 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ 
คนพิการในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  
จ านวน 12 เดือน 

2,256,000 หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

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

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส ์จ านวน 1 คน 
(รวม 12 เดือน ๆ ละ 
500 บาท) 

 6,000  หมู่ 1 - 7 
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

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

            

รวม จ านวน   3  โครงการ 13,952,900               
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 10.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในต าบล
ปรุใหญ ่

จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ต าบลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง  

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 5  
พ.ศ. 2564    

ล าดับ 1 หน้า 11 

            

2 โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเกษตร
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์
ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ
เกษตรตามพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชาชนในเขตต าบล    
ปรุใหญ ่ปีละ 1 ครั้ง  

 10,000  เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล  
ปรากฏใน 

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

            

รวม จ านวน   2  โครงการ 20,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าขาว 
ขนาดความกวา้งไม่
น้อยกว่า 45 x ยาว 
180 x สูง 75 
เซนติเมตร 

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าขาว ขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า 45 x  
ยาว 180 x สูง 75 เซนติเมตร  
จ านวน 60 ตัว ๆ ละ 2,500.-
 บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภัณฑ)์ 

150,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 2 หน้า 19 

            

2 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้
ส านักงานพนักพิงสงู 

จัดซื้อเก้าอี้ส านักงานพนักพิง
สูง สามารถปรับระดบัได้  ขา
เหล็กชุมโครเมียม 5 แฉก  
จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000.-
 บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภัณฑ)์ 

15,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             

แบบ ผด. 02/1 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ
ท างานเหล็ก 

จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด  
5 ฟุต พร้อมกระจกสีครีม  ผลิต
จากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนา
ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. มีลิ้นชัก  
2 ข้าง จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 11,00
0.- บาท  (รายละเอียดการจัดซือ้
จัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภัณฑ)์ 

33,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             

4 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ
เหล็กวางคอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อโต๊ะเหล็กวางคอมพิวเตอร์  
ขนาด 3 ฟุต พร้อมกระจกสี
ครีม  มีถาดวางคีร์บอร์ด มีลิ้นชกั
ด้านข้างสามารถล็อกได ้  
จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000.-
 บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภัณฑ)์ 

15,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             

รวม จ านวน   4  โครงการ 213,000               
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อสัญญาณไฟ
วับวาบ 

จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ ชนดิ
หลอด LED ขนาดยาวไม่น้อย
กว่า 1.80 เมตร พร้อมล าโพงและ
กล่องควบคุม ขยายเสียงไซเรน  
ขนาดไมน่้อยกว่า 200 วัตต ์ 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ  
40,000 บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/
นอกมาตรฐานครุภัณฑ)์ 

80,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

 
 

            

รวม จ านวน   1  โครงการ 80,000               
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต า่กว่า 2,400 ซีซ ีหรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต า่
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน  
4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ 
จ านวน  1 คัน  (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)์ 

1,092,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

รวม จ านวน   1   โครงการ 1,092,000               
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต า่กว่า 2,400 ซีซ ีหรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต า่
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน  
4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ  
จ านวน  1 คัน  (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)์ 

1,092,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองช่าง             

รวม จ านวน   1   โครงการ 1,092,000               
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3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเคร่ืองเสียงห้อง
ประชุมและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง 

จัดซื้อเคร่ืองเสียงห้องประชุมและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง    
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจา้ง
ตามราคาท้องตลาด/ 
นอกมาตรฐานครุภัณฑ)์ 

500,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 1 หน้า 19 

            

รวม จ านวน   1   โครงการ 500,000               
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3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิดตดิ
รถยนต์ 25 วัตต์ 

จัดซื้อเครื่องรบั-ส่งวิทย ุระบบ  
VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์ 
25 วัตต ์ ขนาดก าลังส่ง  
25 วัตต ์ประกอบด้วย ตัวเครื่อง  
ไมโครโฟน เสาอากาศ  
อุปกรณ์ตดิตั้งครบชุด หนังสือ
คู่มือ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
24,000 บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

48,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

            

2 จัดซื้อเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM  ชนิด
มือถือ 5 วัตต์ 

จัดซื้อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  
5 วัตต์ ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต ์ 
ประกอบด้วย ตัวเครื่อง  
แท่นชาร์ท แบตเตอรี ่1 ก้อน  
เสายาง  เหล็กพับ  จ านวน  
10 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท 
 (รายละเอียดการจัดซื้อจดัจ้าง
ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

120,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

            

รวม จ านวน   2   โครงการ 168,000               
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4. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเคร่ืองย่อยไม้ 
แบบลากจูง 

จัดซื้อเคร่ืองย่อยไม้แบบลากจูง  
ขนาดไมน่้อยกว่า 15 แรงม้า  
จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

90,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 4 หน้า 19 

            

รวม จ านวน   1   โครงการ 90,000               
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5. ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัด
ระยะเลเซอร ์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดระยะ
เลเซอร์ 200 เมตร  พร้อมขาตั้ง
แบบใช้ในการวัดระยะนอก
อาคาร  สามารถเชื่อมต่อ
ผ่าน Bluetooth จ านวน 1  
เครื่อง  (รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างตามราคาท้องตลาด/ 
นอกมาตรฐานครุภัณฑ)์ 

42,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             

รวม จ านวน   1   โครงการ 42,000               
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6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 
บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

12,900 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล             

2 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล  จ านวน  
1 เครื่อง  (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

22,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล             
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานส านักงาน  จ านวน 1  
เครื่อง (รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

16,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล             

4 จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสทิธิการใช้
งานประเภทติดตั้งจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสทิธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย   
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800.-
บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 

7,600 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล             
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
จ านวน 1 เครื่อง  (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์) 
 

17,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             

6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ 22,000.-  บาท   
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจา้ง
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
 

44,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 
เครื่อง  (รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 
 

7,500 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             

8 จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาท)ี  จ านวน  
1 เครื่อง  (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) 
 

2,600 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ส ารองไฟฟา้ 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 
3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-  บาท  
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจา้ง
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

7,500 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             

10 จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสทิธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสทิธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย   
จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800.-
บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อจัด
จ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

11,400 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองคลัง             

รวม จ านวน   10   โครงการ 148,500               
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6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)   
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300.-
บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณแ์ละระบบ
คอมพิวเตอร์) 

8,600 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา             

2 จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 16,000.-  บาท   
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจา้ง
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

16,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา             
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสทิธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย  จ านวน 
1 ชุด ๆ ละ 3,800.- บาท   
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจา้ง
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 

3,800 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

กองการศึกษา             

รวม จ านวน   3   โครงการ 28,400               
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7. ประเภทครุภัณฑ์สนาม 
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเต้นท์สนาม ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตร 

จัดซื้อเต้นท์สนาม ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2x2 เมตร    
จ านวน 10 หลัง ๆ ละ  
3,000 บาท  
(รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/ 
นอกมาตรฐานครุภัณฑ)์ 

30,000 เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) 
 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 3 หน้า 19 

            

รวม จ านวน   1   โครงการ 30,000               
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8. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 8.1 แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อ Submersible   
2  แรง 380  โวลต ์

จัดซื้อ Submersilde   
2 แรง 380 โวลต ์ 
จ านวน 1 ตัว  ส าหรับ 
ใช้ในกิจการประปา 

25,000 กิจการ
ประปา 
เทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ 

กองช่าง  
(งานกิจการประปา) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 5 หน้า 19  

            

2 จัดซื้อ Submersible   
3  แรง 220  โวลต ์

จัดซื้อ Submersilde   
3 แรง 220 โวลต ์ 
จ านวน 3 ตัว ๆ ละ  
45,000.-  บาท  ส าหรับ 
ใช้ในกิจการประปา 

135,000 กิจการ
ประปา 
เทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ 

 กองช่าง  
(งานกิจการประปา) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565)  

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 1 หน้า 27 

            

3 จัดซื้อ  Submersible  
3  แรง 380  โวลต ์

จัดซื้อ Submersilde   
3 แรง 380 โวลต ์ 
จ านวน 4 ตัว ๆ ละ  
35,500.- บาท  ส าหรับ
ใช้ในกิจการประปา 

142,000 กิจการ
ประปา 
เทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ 

กองช่าง  
(งานกิจการประปา) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ. 2561-2565)  
 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563  
ล าดับที่ 45 หน้า 20 
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ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จัดซื้อ ปั้มหอยโข่ง 
ขนาด 5.5 แรง  380 
โวลต ์

จัดซื้อปั้มหอยโข่ง  
ขนาด 5.5 แรง  380  
โวลต ์จ านวน 2 ตัว ๆ  
ละ 30,000.-  บาท   
ส าหรับใช้ในกิจการ
ประปา 

60,000 กิจการ
ประปา 
เทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ 

  กองช่าง  
(งานกิจการประปา) 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ล าดับที่ 2 หน้า 27 

            

รวม จ านวน   4   โครงการ 362,000                

 




