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เทศบาลต าบลปรุใหญ ่
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 10 (3) ข้อ 11 ข้อ 26 และข้อ 
27 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินงาน โดย
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน โดยแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2561 ให้นายอ าเภอเมืองนครราชสีมาเพ่ือเสนอไปยังผู้ว่าราชการจั งหวัดนครราชสีมา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 
7710/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจั งหวัดนครราชสีมาให้
นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.  2562   ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตามหนังสือ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม 0023.6/5782  ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 และนายกเทศมนตรี
ต าบลปรุใหญ่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
12 กันยายน 2561 แล้วนั้น  
 

  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ใช้
ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
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ส่วนที่ 1 
 

1.1  บทน ำ 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ 

 

     เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน  

     ตามที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 
3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ให้นายอ าเภอเมืองนครราชสีมาเพ่ือเสนอไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 
7710/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทน นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.  2562   ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม 
0023.6/5782  ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 และนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  12 กันยายน 2561 แล้วนั้น  

ดังนั้น เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่ให้เป็น
รูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนด าเนินการ ส าหรับแผนด าเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มี
การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการใน
แผนด าเนินการ และจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
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1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนด าเนินการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ          
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงานข้างตน้สามารถเขียนเปน็แผนภูมิได้ดงันี้ 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
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  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบล  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอแบบ
บูรณาการ 
ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนนิงำน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 
 ส่วนที่  1  บทน ำ 

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

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

ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใชแ้ผนกำรด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล
...............) ประจ าปีงบประมาณ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
   
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan)   
 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เทศบาลต าบล สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล 
  3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว 
  4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป 
  6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนในหน่วยงาน 
  7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ

ที่
 จ ำนวนโครงกำร

ที่ด ำเนินกำร
 คิดแป็นร้อยละของ

โครงกำรทั้งหมด
 จ ำนวน

งบประมำณ
 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

 หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6.90 220,000 0.79 ส านักปลัดเทศบาล
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.15 50,000 0.18 กองช่าง
1.3 แผนงานงบกลาง 1 1.15 500,000 1.80 ส านักปลัดเทศบาล

8 9.20 770,000 2.77
2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.30 815,000 2.93 กองช่าง
2.3 แผนงานการเกษตร 2 2.30 130,000 0.47 ส านักปลัดเทศบาล

4 4.60 945,000 3.40
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 15 17.24 4,805,600 17.28 กองช่าง
15 17.24 4,805,600 17.28

4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 3.45 160,000 0.58 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร 1 1.15 20,000 0.07 ส านักปลัดเทศบาล

4 4.60 180,000 0.65
5

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 8.05 770,000 2.77 กองการศึกษา

7 8.05 770,000 2.77

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา

5



ที่
 จ ำนวนโครงกำร

ที่ด ำเนินกำร
 คิดแป็นร้อยละของ

โครงกำรทั้งหมด
 จ ำนวน

งบประมำณ
 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

 หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา 13 14.94 1,993,940 7.17 กองการศึกษา

13 14.94 1,993,940 7.17
7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 15 17.24 1,725,000 6.20 ส านักปลัดเทศบาล / กองคลัง
7.2 แผนงานสาธารณสุข 1 1 2,400,000 9 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.15 50,000 0.18 ส านักปลัดเทศบาล

17 19.54 4,175,000 15.01
8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

8.1 แผนงานสาธารณสุข 4 4.60 350,000 1.26 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
8.2 แผนงานงบกลาง 1 1.15 230,000 0.83 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5 5.75 580,000 2.09
9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

9.1 แผนงานการศึกษา 1 1.15 50,000 0.18 กองการศึกษา
9.2 แผนงานสาธารณสุข 1 1.15 80,000 0.29 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
9.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 8.05 1,510,000 5.43 ส านักปลัดเทศบาล
9.4 แผนงานงบกลาง 3 3.45 11,806,000 42.44 ส านักปลัดเทศบาล

12 13.79 13,446,000 48.34
10 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.15 100,000 0.36 ส านักปลัดเทศบาล
10.2 แผนงานการเกษตร 1 1.15 50,000 0.18 ส านักปลัดเทศบาล

2 2.30 150,000 0.54
87 100 27,815,540 100

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม

รวม
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถำบันหลักของชำติ  และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.1   
งบประมาณ

(บาท) 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 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการลดความเส่ียงจาก

เหตุสาธารณภัย
อบรมให้ความรู้เร่ืองการลดความเส่ียงจากเหตุ
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาล

30,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 5  หน้า 90

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ต้ังจุดบริการประชาชนต าบลปรุใหญ่ 50,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 6  หน้า 90

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

ต้ังจุดบริการประชาชนต าบลปรุใหญ่ 50,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 7  หน้า 90

4 โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย/ไฟป่าในชุมชน

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนต าบลปรุใหญ่

30,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 8  หน้า 91

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7



1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1   

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุมและ
ตัวแทนชุมชน จ านวน 17 ชุมชน

 30,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
 ล าดับ 9 หน้า 91

6 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ด้านการจราจรทาง
ถนนประชาชนในเขตเทศบาล

 ฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร. ปีละ 1 คร้ัง 30,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 12  หน้า 92

รวม ......6.......... โครงกำร 220,000 

8



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถำบันหลักของชำติ  และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.2   
งบประมาณ

(บาท) 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 โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว ชมุชนหนองหอย  

ม.3
เพาเวอร์แอมป์ภาคขยาย 1,000 วตัต์ ล าโพง 
100 วตัต์ จ านวน 4 ชดุ (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

50,000 ชมุชนหนองหอย  ม.3  กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 1 หน้า 12

รวม ........1......... โครงกำร 50,000 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถำบันหลักของชำติ  และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.3   
งบประมาณ

(บาท) 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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สาธารณภัยต่าง ๆ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยในเขต
พื้นที่ต าบลปรุใหญ่ จ านวน 7 หมู่บ้าน

500,000 หมู่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 1  หน้า 97

รวม .........1........ โครงกำร 500,000 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานงบกลาง
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

10



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
 2.2

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการปรับปรุงและเคล่ือนยา้ยระบบผลิต
ประปาส าเร็จรูป (Mobile Plant) จากแหล่ง
น้ าผิวดิน โดยเคล่ือนยา้ยจาก หมู่ที่ 7  บ้าน
แสนสุข ไปหมู่ที่ 1 บ้านคนชมุ

ระบบผลิตประปาส าเร็จรูป อตัราการผลิตขนาด 
20 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั่วโมง พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

500,000 จากหมู่ที่ 7  บ้านแสนสุข 
ไปหมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 3  
ล าดับ  1 หน้า 4

2 โครงการวางท่อเมนประปาตามแนวถนน 
ซอยแสนสุข 1/1-1/3 ชมุชนแสนสุข 3 ม.7

ท่อเมนประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4"  3" 
และ  2" ความยาวรวม 1,638.00 ม. พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

315,000  ซอยแสนสุข 1/1-1/3 
ชมุชนแสนสุข 3 ม.7

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3  
ล าดับ  1 หน้า 13

........2......... โครงกำร 815,000 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ
2.ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
 2.3

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลปรุใหญ่ 
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ใน
เขตพื้นที่ต าบลปรุใหญ่

50,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาชุมชน)

ปรากฎในแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 
ล าดับ 1  หน้า 10

2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอปุโภค-
บริโภค

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอปุโภค-บริโภค ใน
เขตพื้นที่ต าบลปรุใหญ่

80,000 หมู่ที่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
(งานปอ้งกันฯ)

ปรากฎในแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 1  หน้า 14

รวม .......2......... โครงกำร 130,000 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานการเกษตร
ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   3.1

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เจริญพัฒน์ 1/2 ชมุชนรวมมติรพัฒนา ม.4

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 ม. ยาว 73 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 292 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1
 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลก าหนด)

182,700 ซอยเจริญพัฒน์ 1/2 
ชุมชนรวมมิตรพัฒนา ม.4

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 6 หน้า 17

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ปลาร้า ชมุชนแสนสุข 3 ม.7

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 275.00
 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้งขา้งละ 0.50
 ม.หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,100.00
 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

715,000  ซอยปลาร้า ชมุชนแสนสุข 
3 ม.7

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 14 หน้า 22

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หลังบ้านป้าว ีชมุชนพบสุข 1 ม.5

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3 ม. ยาว 59 ม. หนา
 0.15 ม. หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 177
 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

112,100  ซอยหลังบ้านป้าว ีชมุชน
พบสุข 1 ม.5

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 9 หน้า 19

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13



3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   3.1

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขา้
บ้านผู้ใหญ่บ้าน ชมุชนลูกหลานปู่คงพัฒนา  ม.2

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 60.00 
ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 180.00 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

113,900  ทางเขา้บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
ชมุชนลูกหลานปู่คงพัฒนา  
ม.2

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 5 หน้า 17

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ า ซอยบ้านป้าแวน ชมุชนพบสุข 1
 ม.5

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 2.70 ม. ยาว 99.00 
ม.หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 267.30 ตร.ม.  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3  
0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 99.00  เมตร บ่อ
พักจ านวน 9 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
 (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล
ก าหนด)

414,400   ซอยบ้านป้าแวน ชมุชน
พบสุข 1 ม.5

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 8 หน้า 19

6 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกบ้านนายส าราญ 
อาจปรุ ชมุชนคนชมุ 1 ม.1

ถนนหินคลุก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 
0.20 ม. หรือพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้างผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 120.00 ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

18,500  บ้านนายส าราญ อาจปรุ 
ชมุชนคนชมุ 1 ม.1

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 1 หน้า 15

7 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ซอย 11 ชมุชนวโิรจน์พัฒนา  ม.4

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  0.40 
เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 30.00 เมตร บ่อพัก
จ านวน 4 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวา้ง 1.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

101,000  ซอย 11 ชมุชนวโิรจน์
พัฒนา  ม.4

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 7 หน้า 18
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3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   3.1

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอย 13/3 ต่อจากบ้านยายเจริญ  ชมุชนพบสุข 3
 ม.5

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3
  0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 79 ม. บ่อพัก
จ านวน 8 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวา้ง 1.00 ม. ยาว 79.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

241,000  ซอย 13/3 ต่อจากบ้านยาย
เจริญ  ชมุชนพบสุข 3 ม.5

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 10 หน้า 20

9 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอย 9/4 ชมุชนร่วมใจพัฒนาตะคองเกา่ ม.2

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3
  0.30 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 140.00 ม. บ่อพัก
จ านวน 15 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง 1.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

439,000  ซอย 9/4 ชมุชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเกา่ ม.2

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 4 หน้า 16

10 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ถงึบ่อวดัพบสุข ชมุชน
แสนสุข 2 ม.7

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3 
 1.00  ม. ความยาวรวมบ่อพัก 72.00 ม. บ่อพัก 
จ านวน 7 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กวา้ง 1.55 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

500,000  ซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ถงึบ่อ
วดัพบสุข ชมุชนแสนสุข 2 
ม.7

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 12 หน้า 21

11 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้น
จากโรงน ้าแขง็กจิวารีถงึบายพาส ชมุชนคนชมุ 1 
ม.1

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3
  0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก 205 ม. บ่อพัก 20
 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
1.00 ม. ยาว 205 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1  ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลก าหนด)

766,000  จากโรงน ้าแขง็กจิวารีถงึ
บายพาส ชมุชนคนชมุ 1 ม.1

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 2 หน้า 15

15



3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   3.1

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอย 3/12  ชมุชนแสนสุข 2 ม.7

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกวา้ง 0.40
 ม.  ยาว 32.00 ม. ฝารางระบายน้ าเหล็กตะแกรง 
กวา้ง 0.60 ม. ยาว 32 ม. พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   (ตามรูปแบบรายการและประมาณ
การที่เทศบาลก าหนด)

186,000  ซอย 3/12  ชมุชนแสนสุข 
2 ม.7

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 13 หน้า 21

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าร้านกว๋ยเต๋ียวเชื่อมบ่อพักซอยราชครู  
ชมุชนแสนสุข 2 ม.7

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกวา้ง 0.40
 ม. ยาว 90 ม. ฝารางระบายน้ าเหล็กตะแกรง กวา้ง 
0.60 ม. ยาว 90.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลก าหนด)

499,000  ซอยราชครู  ชมุชนแสนสุข
 2 ม.7

 กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 11 หน้า 20

14 โครงการจดัท าป้ายชื่อชมุชนคนชมุ 1 ม.1 ป้ายชื่อชมุชน ขนาด  1.20 x 2.40 เมตร  จ านวน 1
 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่
เทศบาลก าหนด)

17,000  ชมุชนคนชมุ 1 ม.1  กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 3 หน้า 16

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 500,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่  กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 23 หน้า 154

รวม ........15....... โครงกำร 4,805,600 

16



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
   4.1

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการคลองสวยน้ าใสต าบลปรุใหญ่ อบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักใน
การดูแลรักษาแม่น้ าล าคลองแก่ประชาชน
ต าบลปรุใหญ่

30,000 หมู่ 1 - 2 ต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ปรากฏใน

แผนแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 1 หน้า 118

2 โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง อบรมให้ความรู้เร่ืองการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้านแก่ประชาชน
ต าบลปรุใหญ่

50,000      หมู่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ปรากฏใน

แผนแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 2 หน้า 118

3 โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนา
ชุมชนปลอดขยะ

อบรมให้ความรู้เร่ืองจัดการขยะมูลฝอย การ
ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และณรงค์
การคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษ
ในครัวเรือน แก่ประชาชนต าบลปรุใหญ่

80,000 หมู่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ปรากฏใน

แผนแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 3 หน้า 118

รวม .......3........ โครงกำร 160,000    

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
   4.2

งบประมาณ
(บาท) 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 รวมใจภักด์ิ รักษ์
พื้นที่สีเขียว

ต าบลปรุใหญ่ 20,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 
ล าดับ 1 หน้า  62

รวม .........1........ โครงกำร 20,000      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานการเกษตร
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ
   5.2

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ และเด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลปรุใหญ่

50,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1

ล าดับ 1 หน้า 65

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่

เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ 200,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 1  หน้า 122

3 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เยาวชน ประชาชนในต าบลปรุใหญ่ 70,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 3 หน้า 122

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบลปรุใหญ่ 
ต าบลปรุใหญ่

200,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 4 หน้า 123

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ
   5.2

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลปรุ
ใหญ่

150,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 5 หน้า 123

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลปรุใหญ่ 50,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 7 หน้า 123

7 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ประชาชนต าบลปรุใหญ่ 50,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 8 หน้า 124

รวม .........7........ โครงกำร 770,000    
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บญัชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมอืงนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยทุธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดบัสังคมใหเ้ปน็เมอืงน่ำอยู่
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
6. ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
   6.1

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการพฒันาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและ
เจา้หนา้ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็กและเจา้หนา้ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา 50,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ หมู่ 7

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 1 หนา้ 125

2 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน
และนอกหอ้งเรียน

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกหอ้งเรียน 
จ านวน   1 คร้ังต่อปี

60,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ หมู่ 7

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 6 หนา้ 126

3 โครงการจดันทิรรศการผลงานนกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง่ 50,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ หมู่ 7

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 8 หนา้ 126

4 โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ เด็กในเขตต าบลปรุใหญ่ 150,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ หมู่ 7

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 9 หนา้ 127

5 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 100,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ หมู่ 7

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1  
ล าดับ 1 หนา้ 26

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานการศึกษา
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6. ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
   6.1

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา
 - ค่าจดัการเรียนการสอน

จดัส่ือการเรียนการสอนให้กบัเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลปรุใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง

153,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ หมู่ 7

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1   
ล าดับ 1 หนา้ 66

7 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนบ้านคนชมุ จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนบ้านคนชมุ 210,782 โรงเรียนบ้านคนชมุ กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1   
ล าดับ 2 หนา้ 66

8 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

172,458 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ หมู่ 7

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1   
ล าดับ 3 หนา้ 66

9 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา
 - อาหารกลางวนัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

จดัซ้ืออาหารกลางวนัส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

441,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ หมู่ 7

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1   
 ล าดับ 4 หนา้ 66

10 เงินอดุหนนุอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นคน
ชุม

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นคนชุม อนบุาล - ป.6 440,000 โรงเรียนบา้นคนชุม กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1   
 ล าดับ 1 หนา้ 80

11 เงินอดุหนนุโรงเรียนบา้นคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นคนชุม 50,000 โรงเรียนบา้นคนชุม กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)   
ล าดับ 2 หนา้ 155
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6. ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ
   6.1

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนงานการศึกษา

12 เงินอดุหนนุโรงเรียนบา้นคนชุมตามโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้นคนชุม 15,000 โรงเรียนบา้นคนชุม กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)   
ล าดับ 3 หนา้ 155

13 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
  1) ค่าหนังสือเรียน
  2) ค่าอปุกรณ์การเรียน
  3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
  4) ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1) เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี
2) เพื่อเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี
3) เพื่อเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อตัราคนละ 300 บาท/ปี
4) เพื่อเป็นค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน อตัราคนละ 430 
บาท/ปี
ส าหรับนักเรียนอาย ุ3 - 5 ปี สังกดัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง

101,700 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ หมู่ 7

กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 3   

ล าดับ 1 หนา้ 7

รวม ........13....... โครงกำร 1,993,940  
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   7.1

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการวันเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

10,000        เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)

 ล าดับ 11  หน้า 130

2 โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ จดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณบดินทรเทพยวราง
กรู วนัที่ 28 กรกฎาคม เจา้อยู่หัวฯ และเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนิีนาถ วนัที่ 12 สิงหาคม

200,000       เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)

 เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 
ล าดับ 5  หน้า 68

3 โครงการจดังานพระราชพิธ ี รัฐพิธแีละวนั
ส าคัญต่าง ๆ

จดังานพระราชพิธ ีรัฐพิธแีละวนัส าคัญต่าง ๆ 
เชน่ วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช  วนัที่ 5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วนัที่ 13 ตุลาคม  วนัปิย
มหาราช วนัที่ 23 ตุลาคม  ฯลฯ

100,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ล าดับ
 7  หน้า 69

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานบริหารทั่วไป
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   7.1

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
แผนงานบริหารทั่วไป

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เทศ
บัญญัติ แผนการด าเนินงานและการติดตาม
ประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่

จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี / แผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง /เทศ
บัญญัติ/แผนการด าเนินการ/การติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000        เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 
 ล าดับ 2  หน้า 67

5 โครงการประชาคมชมุชน/หมู่บ้าน จดัประชาคมชมุชน/หมู่บ้าน เพื่อจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000 หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 
 ล าดับ 3  หน้า 67

6 โครงการประชาคมชมุชนต าบล จดัประชาคมชมุชนต าบล เพื่อจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 
 ล าดับ 4  หน้า 68

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ส าหรับ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง

ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง

300,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
 ล าดับ 4 หน้า 128

8 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใส
ในการท างานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง

20,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
 ล าดับ 5 หน้า 129
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7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   7.1

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
แผนงานบริหารทั่วไป

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่

ฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง

100,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
 ล าดับ 6 หน้า 129

10 โครงการเลือกต้ัง เลือกต้ังนายกเทศมนตรี ฯ และสมาชกิสภา
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ แทนต าแหน่งวา่ง

600,000       เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ล าดับ
 6 หน้า 68

11 โครงการด าเนินงานของศูนยย์ติุธรรมชมุชน
ต าบลปรุใหญ่

ด าเนินการจดักจิกรรมต่าง ๆ ของศูนยย์ติุธรรม
ชมุชนต าบลปรุใหญ่

 50,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 ล าดับ
 8 หน้า 69

12 โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
พนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บ
รายได้

5,000          เทศบาลต าบลปรุใหญ่  กองคลัง
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 7  หน้า 129

13 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ช าระภาษี

ประชาชนต าบลปรุใหญ่ 20,000        เทศบาลต าบลปรุใหญ่  กองคลัง
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 20  หน้า 132

14 โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ ต าบลปรุใหญ่ 10,000        หมู่ 1 -7 ต าบลปรุใหญ่  กองคลัง
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 21  หน้า 132
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7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   7.1

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
แผนงานบริหารทั่วไป

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 250,000       เทศบาลต าบลปรุใหญ่  กองคลัง
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3

ล าดับ 1  หน้า 23

รวม .........15........ โครงกำร 1,725,000    
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   7.2

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง - รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
แบบอัดท้าย จ านวน  1 คัน ๆ ละ 
2,400,000 บาท(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

2,400,000    เทศบาลต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ปรากฎในแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 

ล าดับ 2 หน้า 71

รวม .........1........ โครงกำร 2,400,000    

พ.ศ. 2562
แผนงานสาธารณสุข

แบบ  ผด. 02

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ. 2561
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   7.4

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงกาสนับสนุนส่งเสริมหรือทบทวนการ
จัดท าแผนชุมชนต าบลปรุใหญ่

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท าแผนชุมชน
ให้แก่คณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการ
อ านวยการชุมชน และสมาชิกชุมชน 
จ านวน 1 คร้ัง

50,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3

ล าดับ 1 หน้า 24

รวม ........1......... โครงกำร 50,000      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
   8.1

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขต
พื้นที่ต าบลปรุใหญ่
 - อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์และฝึกปฏิบัติ
จริงและลงพื้นที่

50,000 หมู่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ปรากฏในแผนแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 2 หน้า 136

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  - รณรงค์ ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อ
ป้องกันโรคไข้เลือกออกในประชาชน
ต าบลปรุใหญ่
 - อบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

100,000 หมู่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ปรากฏในแผนแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 3 หน้า 136

3 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร

ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย โรง
อาหาร มอบป้าย Clean food good 
taste

60,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ปรากฏในแผนแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 9 หน้า 138

4 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 7 
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท

140,000 หมู่ที่ 1-7 ต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 
ล าดับ 1 หน้า 3

รวม ........4....... โครงกำร 350,000     

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
8. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
   8.2

งบประมาณ
(บาท) 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 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในพื้นที่เทศบาลปรุใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่

230,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ปรากฎในแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีปี

(พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 

ล าดับ 1 หน้า 74

รวม ..........1....... โครงกำร 230,000    

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานงบกลาง
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
   9.1

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การท างาน
ช่วงปิดภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่  50,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ กองการศึกษา 
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 1 หน้า 140

รวม ........1......... โครงกำร 50,000      

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานการศึกษา
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
   9.2

งบประมาณ
(บาท) 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 าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

อบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 และใช้ชุดตรวจสารเสพติดซุ่มตรวจผู้เข้าร่วม
อบรมและประชาชนตามหนังสือส่ังการ

80,000      เทศบาลต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 1 หน้า 141

รวม .........1........ โครงกำร 80,000      

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
   9.3

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพ ให้แก่คน
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย หมู่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่

 30,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3  
ล าดับ 3 หน้า 25

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ใหก้ับคณะกรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการอ านวยการชุมชน
 และสมาชิกชุมชน

คณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการ
อ านวยการชุมชน และสมาชิกชุมชน
ต าบลปรุใหญ่

550,000    เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 1 หน้า 142

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุต าบล
ปรุใหญ่

 - อบรมให้ความรู้
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้แก่ผู้สูงอายุ
ต าบลปรุใหญ่

200,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 
ล าดับ 1 หน้า 25

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี  - อบรมให้ความรู้  ให้แก่สตรีต าบลปรุใหญ่ 30,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3  
ล าดับ 2 หน้า 25

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
   9.3

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการด าเนินงานตามศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

ครอบครัวในพื้นที่
ต าบลปรุใหญ่

20,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 4 หน้า 142

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้าน และกุล่มองค์กรต่าง ๆ

ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบ
อาชีพ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน และกุล่มองค์กรต่าง ๆ

650,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 9 หน้า 143

7  โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น า
ชุมชนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานเทศบาล
 และ ลูกจ้าง  ในเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ร่วมท ากิจกรรม ในวันส าคัญของชาติ

30,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
(งานปอ้งกันฯ)

ปรากฎในแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 

ล าดับ 26  หน้า 5

รวม .......7........ โครงกำร 1,510,000  
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
   9.4

งบประมาณ
(บาท) 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 จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 1 คน 
(รวม 12 เดือน ๆ ละ 500 บาท)

6,000 หมู่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 1 หน้า 145

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ จ านวน 12 เดือน

2,350,000 หมู่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 3 หน้า 145

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ จ านวน 12 เดือน

9,450,000 หมู่ 1 - 7 ต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1

ล าดับ 1 หน้า 76

รวม ........3........ โครงกำร 11,806,000  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานงบกลาง
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
 10.1

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในต าบลปรุใหญ่

ประชาชนในต าบลปรุใหญ่ 100,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3  
ล าดับ 1 หน้า 27

รวม ........1......... โครงกำร 100,000    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร
 10.2

งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรเทศบาลต าบลปรุใหญ่

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตร
ตามพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชาชนในเขตต าบลปรุใหญ่

50,000 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล 
ปรากฏในแผนแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
ล าดับ 2 หน้า 148

รวม .......1......... โครงกำร 50,000      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ  ผด. 02

แผนงานการเกษตร
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

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 ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (ทึบ) ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (ทึบ) จ านวน 2 หลัง ๆ ละ

 5,500 บาท (จัดซ้ือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
11,000  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล

ปรากฎในแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3
ล าดับ 1  หน้า  30

2 ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (กระจก) ตู้เหล็ก 2 บานเล่ือน (กระจก) จ านวน 6 หลัง ๆ
 ละ 5,000 บาท  (จัดซ้ือจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด)

30,000  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3
ล าดับ 2  หน้า  30

รวม .......2......... โครงกำร 41,000 

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

39



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
2. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
    2.1 แผนงำนสำธำรณสุข

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 รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6

 ล้อ
รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย 
จ านวน  1 คัน ๆ ละ 2,400,000 บาท (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)

2,400,000  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ปรากฏในแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 
ล าดับ 22 หน้า  86

รวม .......1......... โครงกำร 2,400,000 

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
3. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
    3.1 แผนงำนกำรพำณิชย์

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 3.0 แรง 220 

โวลต์
Submersible 3.0 แรง 220 โวลต์ จ านวน 2 
ตัว ๆ ละ 47,000 บาท (จัดซ้ือจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาด)

94,000  กิจการประปา 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

กองช่าง 
(งานกิจการประปา)
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 
ล าดับ 3  หน้า 30

2 Submersible 3.0 แรง 380 
โวลต์

Submersible 3.0 แรง 380 โวลต์ จ านวน 1 
ตัว ๆ  ตัวละ 35,500 บาท (จัดซ้ือจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาด)

35,500  กิจการประปา 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

กองช่าง 
(งานกิจการประปา)
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 
ล าดับ 4  หน้า  30

3 Submersible 5 แรง 380 
โวลต์

Submersible 5 แรง 380 โวลต์ จ านวน 1 
ตัว ๆ ละ 49,000 บาท

49,000  กิจการประปา 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

กองช่าง
 (งานกิจการประปา)
ปรากฏในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 
ล าดับ 8  หน้า 35

รวม .......3......... โครงกำร 178,500 

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    4.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

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 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / 
ชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 
บาท   (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)

17,000  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ี
(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1
ล าดับ 5  หน้า  82

รวม .......1......... โครงกำร 17,000 

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมืองนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    4.2 แผนงำนสำธำรณสุข

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานส านักงาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม)

16,000  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ปรากฎในแผนพัฒนา
ทอ้งถิ่นส่ีป ี

(พ.ศ. 2561-2564)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3
ล าดับ 7  หน้า  31

รวม .......1......... โครงกำร 16,000 

แบบ ผด. 02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

43




