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คำนำ 

 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทำขึ้น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ 25  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 26 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน และข้อ 27 
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
 

  สำหรับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดทำขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2564  ตามกรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล 
 

  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะ
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่  1    บทนำ 

 
1.1 บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับ 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้บัญญัติ
ให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542  ซึ่งจุดหมายดังกล่าว
จัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตอบสนองได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
อำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 
 

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจัดทำขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งประกาศเมื่อวันที่  15  
กันยายน  2564  ตามกรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนา 

ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการดำเนินงาน 

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการดำเนินงาน 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
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 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื ่นๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุม
พ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือ
อาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.5 โครงการกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ
ประสานการดำเนินงานในพื้นที ่
 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 
3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ 
จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง 
แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 บทนำ  ประกอบด้วย 1) บทนำ   2) วัตถุประสงค์ของ
แผนการดำเนินงาน  3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน  4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน   ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)  2) บัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ  3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1) 
 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับ
จากวันทีป่ระกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2     บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยนำเสนอ  ดังนี้ 
  2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
   แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 
   การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที ่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั ้งหมด จำนวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
   การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)  
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและ
เดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)  
   แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกอบด้วย  ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีที่/โครงการ/
รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน 
โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ 

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ผด.02 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
ทีเ่ทศบาลเมืองปราจีนบุรีดำเนินการ 



ผด. 01
                                                                                  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
                                                                                       แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ. 2565

   เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
ยุทธศำสตร์ / แผนงำน จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
  1.แผนงานเคหะและชุมชน 5 7.93 7,221,800 9.20 กองช่าง,กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

  2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 17.46 8,242,800 10.5 กองช่าง

รวม 16 25.39 15,464,600 19.7
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
  1.แผนงานบริหารท่ัวไป 3 4.76 270,000 0.34 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส านักปลัด
  2.แผนงานการศึกษา 9 14.28 32,643,080 41.58 กองการศึกษา
  3.แผนงานสาธารณสุข 3 4.76 394,000 0.5 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
  4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 7.94 130,000 0.16 กองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
  5.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13 20.63 1,260,000 1.6 กองการศึกษา
  6.แผนงานงบกลาง 5 7.94 27,674,750 35.25 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม
รวม 38 60.31 62,371,830 79.43

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
  1.แผนงานบริหารท่ัวไป 2 3.17 520,000 0.66 กองยุทธศาสตร์ฯ และกองคลัง
  2.แผนงานการศึกษา 2 3.17 60,000 0.07 กองการศึกษา

รวม 4 6.34 580,000 0.73
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมม่ันคง และควำมสงบเรียบร้อย
  1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 7.94 85,000 0.11 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 5 7.94 85,000 0.11
รวมท้ังส้ิน 63 100 78,501,430 100



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 จ้างเหมาท าความสะอาด  -ด าเนินการเก็บกวาดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 7,071,800  -ถนนและทางเท้า กองสาธารณสุข

ตลาดสด ถนน ทางเท้า บนถนน ล้างท าความสะอาดตลาดสด ในเขตเทศบาลเมือง และส่ิงแวดล้อม
จ านวน 2 แห่ง ปราจีนบุรี

 -ตลาดสด 2 แห่ง

2 จัดการขยะด้วยหลัก 3 RS  -ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ 30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
จากครัวเรือนลดปริมาณจากต้นทาง เมืองปราจีนบุรี และส่ิงแวดล้อม
 -มีการก าจัดขยะอันตรายท่ีถูกหลัก
วิชาการ

3 รักชุมชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม  -มีการด าเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
 -จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เมืองปราจีนบุรี และส่ิงแวดล้อม
สภาพแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาล

4 รณรงค์พัฒนารักษาส่ิงแวดล้อม  -พัฒนาท าความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ 30,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข
เฉลิมพระเกียรติ ในชุมชน เทศบาลเมือง และส่ิงแวดล้อม

 -จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ปราจีนบุรี
เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 28 กรกฎาคม และ 3 มิถุนายน



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

5 ฝึกอบรมการซ้อมแผนเผชิญ 1.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงาน ๔๐,๐๐๐ ต าบลหน้าเมือง กองช่าง
เหตุ การป้องกันและระงับ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี

อัคคีภัยในศูนย์ก าจัดขยะ ประชาชนได้ทราบถึงข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ จังหวัดปราจีนบุรี

มูลฝอยเทศบาลเมือง และการประสานการปฏิบัติ เม่ือเกิดภัย

ปราจีนบุรี ข้ึน
2.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยรวมท้ังเป็นการสนับ

สนุนความร่วมมือในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานของ

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

มูลนิธิต่างๆ

รวม 5 โครงการ 7,221,800



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ  -ส ารวจประชากรสัตว์เพ่ือให้ทราบ 9,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข

ข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ จ านวนสัตว์ในแต่ละท้องท่ี เทศบาลเมือง และส่ิงแวดล้อม
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก  -เพ่ือให้ทราบประวัติการดูแลสัตว์เล้ียง ปราจีนบุรี
โรคพิษสุนัขบ้า และสัตว์ไม่มีเจ้าของ
พระปณิธานศาสตราจารย์  -สามารถน ามาวางแผนการด าเนิน
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก  -รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 45,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้า กับสุนัข  แมว และผ่าตัดท าหมัน สุนัข เทศบาลเมือง และส่ิงแวดล้อม
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ แมวของประชาชน ปราจีนบุรี
ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
3 อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตาม  -อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม 340,000 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข

แนวทางโครงการพระราชด าริ แนวทางโครงการพระราชด าริ เทศบาลเมือง และส่ิงแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 17 ชุมชน ชุมชนละ  ปราจีนบุรี

3 โครงการ ท้ัง 17 ชุมชน
จ านวนท้ังหมด 51 โครงการ

รวม   3  โครงการ 394,000



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 ปัองกันและแก้ไขปัญหา  -จัดอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กลุ่ม 30,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เยาวชนอายุ 12-19 ปี จ านวน 50 คน เมืองปราจีนบุรี สังคม

2 ผึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยใน  -จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึง 25,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ครอบครัว บทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อสถาบัน เมืองปราจีนบุรี สังคม

ครอบครัวให้แก่พ่อบ้าน แม่บ้าน เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล 17 ชุมชน
ปีละ 1 คร้ัง

3 พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี  -จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับบทบาท 30,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
สตรีและครอบครัว จ านวน 30 คน เมืองปราจีนบุรี สังคม

4 อบรมพัฒนาอาชีพ  -จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 25,000 ในเขตและนอก กองสวัสดิการ
ในชุมชนท่ีสนใจ จ านวน 40 คน เขตเทศบาล สังคม

เมืองปราจีนบุรี



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
5 ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด  -รณรงค์วันยาเสพติดโลก 1 คร้ัง 22,400 ชุมชนในเขต กองสาธารณสุข

อย่างย่ังยืนแบบบูรณาการ  -อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เทศบาลเมือง และส่ิงแวดล้อม
ชุมชน/อสม. และนักเรียน ปราจีนบุรี
 -ตรวจค้นหาผู้ใช้สารเสพติด/ในโรงเรียน
และสถานประกอบการ

รวม  5  โครงการ 132,400



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.6 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 สมทบเงินกองทุนหลักประกัน  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 744,750 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สุขภาพเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และองค์กรภาคีต่างๆ ในพ้ืนท่ีให้เข้ามา เมืองปราจีนบุรี และส่ิงแวดล้อม
รับบริหารจัดการระบบสุขภาพร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2 เงินอุดหนุนสงเคราะห์  -จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมี 22,087,200 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ เมืองปราจีนบุรี สังคม

รับเบ้ียผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

3 เงินอุดหนุนการสงเคราะห์  -จ่ายเบ้ียความพิการให้แก่ผู้พิการท่ีมี 4,672,800 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เบ้ียยังชีพความพิการ สิทธิได้รับเบ้ียความพิการตามประกาศ เมืองปราจีนบุรี สังคม

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเบ้ียความพิการ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

4 เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ  -จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับ 120,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี สังคม

เมืองปราจีนบุรี



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.6 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ 50,000 ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ชุมชน โดยยึดประโยชน์สุขท่ีประชาชน เมืองปราจีนบุรี สังคม
จะได้รับเป็นส าคัญและสร้างหลักประกัน
ความม่ันคงของชุมชนฐานราก พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

รวม 5  โครงการ 27,674,750



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  -ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการ 200,000 กองยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์

และการด าเนินงานของ ด าเนินงานของเทศบาล อาทิเช่น และงบประมาณ และงบประมาณ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดท าเอกสารแผ่นพับวารสาร รายงาน

กิจการประจ าปี วีดีทัศน์ แผนท่ีเขต
เทศบาล ฯลฯ

2 ส่งเสริมการท่องเท่ียว  -อบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร 20,000 กองยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์
เชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมือง ด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และงบประมาณ และงบประมาณ
ปราจีนบุรี  -พัฒนาชุมชนผู้ประกอบการอาหาร

และอ่ืนๆ ให้มีความเช่ียวชาญในการให้
บริการมากย่ิงข้ึน
 -จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
3 จัดงานวันเทศบาล  -ท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ 60,000 เทศบาลเมือง ส านักปลัด

สงฆ์ จ านวน 9 รูป ปราจีนบุรี
 -พนักงานเทศบาลและลูกจ้างร่วมกันจัด
กิจกรรม 5 ส.
 -พนักงานเทศบาลและลูกจ้างร่วมท า
ความสะอาดอาคารส านักงาน
 -พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และชุมชน ร่วมกิจกรรม
ในการพัฒนาบริเวณโดยรอบอาคาร
ส านักงาน และภายในเขตเทศบาล
จ านวน 200 คน
 -จัดบอร์ดแสดงนิทรรศการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล

รวม 3  โครงการ 280,000



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  -จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 40,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

ศักยภาพมนุษย์ ผู้บริหาราถานศึกษาครูและผู้เก่ียวข้อง
ทางการศึกษาพร้อมศึกษาดูงานในประเทศ
 -จัดกิจกรรมประชุม อบรมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษา

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  -ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการกิจกรรม 17,858,640 กองการศึกษา กองการศึกษา
สถานศึกษา ต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล 1-6 และ
(ประถมศึกษา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 7 ศูนย์

3 จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  -จ้างครูติดตามสอนเด็กด้อยโอกาสใน 270,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
ในเขตเทศบาล เขตเทศบาลจ านวน 3 อัตรา/ปี 

 -กิจกรรมออกส ารวจข้อมูลเด็กด้อย
โอกาสเพ่ือให้ได้รับการศึกษา

4 เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  -จ้างครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน(เด็กเล็ก) 698,400 โรงเรียน กองการศึกษา
(เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 9 อัตรา/ปี เทศบาล 1-6



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
5 ขยายโอกาสทางการเรียนการ  -จ้างครูช่วยสอนระดับช้ันอนุบาล 275,400 โรงเรียน กองการศึกษา

สอนและพัฒนาคุณภาพการ จ านวน 3 อัตรา/ปี เทศบาล 1-6
ศึกษาระดับช้ันอนุบาล

6 ขยายโอกาสการเรียนการสอน  -จ้างครูช่วยสอนระดับช้ันประถมศึกษา 740,400 โรงเรียน กองการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 8 อัตรา/ปี เทศบาล 1-6
ระดับช้ันประถมศึกษา

7 ขยายโอกาสการเรียนการสอน  -จ้างครูช่วยสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา 930,000 โรงเรียน กองการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 อัตรา/ปี เทศบาล 1-6
ระดับช้ันมัธยมศึกษา

8 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  -เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 7,396,000 โรงเรียนเมือง กองการศึกษา
ส าหรับนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาลจน ปราจีนบุรี
ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล
ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร  -ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการ 4,434,240 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

สถานศึกษา สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร เทศบาลเมือง
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

รวม 9  โครงการ 32,643,080



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 ประกวดมารยาทไทย  -จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 20,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ปีละ 1 คร้ัง เทศบาล 1-6

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  -จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ 30,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา เมืองปราจีนุรี
สุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พิมลลักษณพระบรมราชินี

3 ประเพณีลอยกระทง  -จัดกิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง 100,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
ปีละ 1 คร้ัง เมืองปราจีนุรี

4 ประเพณีวันข้ึนปีใหม่  -จัดกิจกรรมประเพณีวันข้ึนปีใหม่  300,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
ปีละ 1 คร้ัง เมืองปราจีนุรี

5 ประเพณีสงกรานต์  -จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 200,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
ปีละ 1 คร้ัง เมืองปราจีนุรี



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
6 จัดงานวันเข้าพรรษา  -จัดกิจกรรมประเพณี วันเข้าพรรษา 20,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

ปีละ 1 คร้ัง เมืองปราจีนบุรี

7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีละ 1 คร้ัง 200,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
เมืองปราจีนุรี

8 ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ  -จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์ไหว้พระ 20,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ปีละ 1 คร้ัง เมืองปราจีนุรี

9 ฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและ  -จัดกิจกรรมฝึกอบรมนาฎศิลป์ไทย 20,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
ศิลปการแสดงไทย และศิลปการแสดงของไทย เมืองปราจีนุรี

10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  -จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี เมืองปราจีนุรี
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอยู่หัว ปีละ 1 คร้ัง



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
11 วันพ่อแห่งชาติ  -จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปีละ 1 คร้ัง 10,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

เมืองปราจีนบุรี

12 วันแม่แห่งชาติ  -จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีละ 1 คร้ัง 10,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
เมืองปราจีนุรี

13 ส่งเสริมพัฒนากีฬาและ  -กิจกรรมแข่งขันกีฬาและนักกีฬา 300,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
นันทนาการ ตัวแทนเทศบาลไปร่วมแข่งขันกีฬา เมืองปราจีนุรี

นักเรียนเทศบาลระดับประเทศ

รวม 13  โครงการ 1,260,000



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 อบรม พ.ร.บ. ข้อมูล  -อบรมพนักงานเทศบาลและ 20,000 เทศบาลเมือง กองยุทธศาสตร์

ข่าวสาร 2540 ประชาชนในเขตเทศบาล รวม 40 คน ปราจีนบุรี และงบประมาณ
จ านวน 1 วัน

2 ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี  -อบรมทบทวนการด าเนินงานส ารวจ 500,000 เขตเทศบาลเมือง กองคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภาคสนาม ปราจีนบุรี

 -ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียน

ทรัพย์สินด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันก่อนท่ีจะมีการจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 -รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ

รวม 2  โครงการ 520,000



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
3.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  -จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ 40,000 เทศบาลเมือง กองการศึกษา

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์ ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ปราจีนบุรี และ
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ ต่างจังหวัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม  -จัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 20,000 เทศบาลเมือง กองการศึกษา
ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบคุลากร ปราจีนบุรี และ
ในสังกัดเทศบาลเมือง ท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่างจังหวัด
ปราจีนบุรี ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย

และจิตใจ

รวม 2  โครงการ 60,000



  ผด.02
                บัญชีโครงการ/กิกรรม/งบประมาณ

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
                                                                         เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 จัดระเบียบชุมชน  -จัดระเบียบชุมชนบริเวณตลาดสดท่ี 15,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

สาธารณะ สถานสาธารณะ ถนนทางเท้า เมืองปราจีนบุรี เทศบาล
ของทาง ไหล่ทางในเขตเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี

2 ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร  -จัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 50,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลเมือง เมืองปราจีนบุรี เทศบาล

ปราจีนบุรี ปีละ 1 คร้ัง

3 รณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุ  -จัดประจ าจุดตรวจบริการประชาชน 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
การจราจรในช่วงเทศกาล ในช่วงปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เมืองปราจีนบุรี เทศบาล

4 สาธิตการดับเพลิงเบ้ืองต้น  -จัดอบรมและสาธิตการดับเพลิง 5,000 วัดในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ถวายแด่พระภิกษุและสามเณรวัด จ านวน 5 วัด เทศบาล

ภายในเขตเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง

5 สาธิตการดับเพลิงพ้ืนท่ีเส่ียงภัย  -พ้ืนท่ีเส่ียงภัยในเขตเทศบาล 5,000 ชุมชนภายในเขต ส านักปลัด
ชุมชนหนาแน่น จ านวน 7 พ้ืนท่ี ปีละ 1 คร้ัง เทศบาลเมือง เทศบาล

ปราจีนบุรี 7 ชุมชน

รวม 5  โครงการ 85,000



  ผด.02
                แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

                                                      แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565                         องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ท่ี 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ ม่ันคง และสมดุล
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี 1 พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
    เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณกภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชนให้ได้รับการบริการและสวัสดิการพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การเรียนรู้ด้านวิชาการบุคลากร 
วัสดุการเรียนการสอนท้ังในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม
เร่ืองยาเสพติด โรคเอดส์ คอรัปช่ัน ฯลฯ  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นมีความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังการท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
อันดีงาม เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนาร่วมกัน

เป้าประสงค์  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐาน ท้ังในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารสุข การกีฬา และการสังคมสงเคราะห์ก
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการดูแลและร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
                         เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา และด้านอ่ืนๆ ดีข้ึน
แผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านาบริการชุมชนและสังคม)

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน    พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
(กลยุทธ์ 1.2 : ส่งเสริมการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวันเด็ก 1,000,000 หน้าส านักงาน กองการศึกษาฯ
แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมา องค์การบริหาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง เป็นต้น ส่วนจังหวัด
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2565 หน้า 301 ปราจีนบุรี 
แผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 172
ข้อ 1)

รวม 1 รายการ 1,000,000



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
๒ รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  -รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 6,000 ซีซี (เงินอุดหนุน เมืองปราจีนบุรี และสิ งแวดล้อม
กว่า 6,000 ซีซี หรือ ก่าลัง หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170 เฉพาะกิจ)
เครื องยนต์สูงสุด ไม่ต ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  - ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้

ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ
สามารถรับน ่าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า
5,000 กิโลกรัม
 - ตัวถังท่าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3
มิลลิเมตร พื นหนา ไม่น้อยกว่า 4.50
มิลลิเมตร
 - รถรับน ่าหนักบรรทุกไม่ต ่ากว่า 6,000
กิโลกรัม และน ้ำหนักของรถรวมน ้ำหนัก
บรรทุก ไม่ต ้ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม
 - ชุดอัดท้ายท่างานด้วยระบบไฮดรอลิก
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า
2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ ว
 - มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
จ่านวน 2 คัน

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

    ผด.๐๒/๑

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

    1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5



     2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี (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  ชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน  จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน 706,100  ร.ร. เทศบำล 4 กองกำรศึกษำ

 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  จ ำนวน 20 ชุด
 กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี  ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV  ร.ร. เทศบำล  2
 สำรสนเทศ DLTV  ประกอบด้วย  จ ำนวน 3 ชุด

 1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
 แบบ Smart TV หรือ Andoid TV 
ขนำดไม่ต  ำกว่ำ 55 น้ิว พร้อมล ำโพง
จ ำลองสภำพแวดล้อมผู้ฟัง
 จ ำนวน 1 เครื อง
 2.ชุดรับสัญญำนโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม
    จ ำนวน 1 ชุด
 3.เครื องรับสัญญำนภำพดำวเทียม IRD
    จ ำนวน 1 เครื อง

รวม  1 รายการ 706,100

ผด. 02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

    2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



     2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี (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  ชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน  จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน 706,100  ร.ร. เทศบำล 4 กองกำรศึกษำ

 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  จ ำนวน 20 ชุด
 กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี  ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV  ร.ร. เทศบำล  2
 สำรสนเทศ DLTV  ประกอบด้วย  จ ำนวน 3 ชุด

 1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
 แบบ Smart TV หรือ Andoid TV 
ขนำดไม่ต  ำกว่ำ 55 น้ิว พร้อมล ำโพง
จ ำลองสภำพแวดล้อมผู้ฟัง
 จ ำนวน 1 เครื อง
 2.ชุดรับสัญญำนโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม
    จ ำนวน 1 ชุด
 3.เครื องรับสัญญำนภำพดำวเทียม IRD
    จ ำนวน 1 เครื อง

รวม  1 รายการ 706,100

ผด. 02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

    2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565


