สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

1

2

3

4

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการอบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้เรื่องการลด
เรื่องการลดความเสี่ยงจาก ความเสี่ยงจากเหตุสาธารณภัย
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เหตุสาธารณภัย

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย/
ไฟป่าในชุมชน

30,000

ตาบลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง
ตั้งจุดบริการประชาชนตาบลปรุ
ใหญ่ จานวน 2 จุด
ตั้งจุดบริการประชาชนตาบลปรุ
ใหญ่ จานวน 2 จุด

30,000

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนตาบลปรุใหญ่

20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
กพ - เมย
64

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

เมย 64

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ลาดับ 17
หน้า 75

ธค 63 มค 64

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ลาดับ 18
หน้า 76

กพ - เมย
64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ









หมายเหตุ

ลาดับ

5

6

7

8

9

10

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการฝึกทักษะการเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้า

งบประมาณ
(บาท)

ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุมและตัวแทน
ชุมชน จานวน 17 ชุมชน
โครงการจัดงานวัน อปพร. จัดงานวัน อปพร. ปีละ 1
ครั้ง

20,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ ด้านการจราจร
ทางถนนประชาชนในเขต
เทศบาล

จัดฝึกอบรมทบทวน ให้กับ
อปพร. ตาบล ปรุใหญ่
ปีละ 1 ครั้ง

50,000

จัดฝึกอบรมให้กับ อปพร.
ตาบลปรุใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง

50,000

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุ ด้านการจราจร
ทางถนนประชาชนในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมชุด
จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
จิตอาสาภัยพิบัติ ปีละ 1
พิบัติประจาเทศบาลตาบล ครั้ง
ปรุใหญ่

30,000

30,000

100,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 19 หน้า 76

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 23 หน้า 77
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 21 หน้า 76

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
กพ - เมย
64

ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ



มีค 64

พค - กค
64

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 20 หน้า 76

พค - กค
64

เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ลาดับ 22
หน้า 77

พค - กค
64

งานป้องกันฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ลาดับ 14
หน้า 75

พค - กค
64

ชุมชนไมตรี
พัฒนา หมู่ที่ 4

ผลการดาเนินงาน









ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับ

11

รวม

โครงการ

โครงการติดตั้งตู้เก็บถัง
ดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมถัง
ดับเพลิงเคมีแห้ง ชุมชน
หนองหอย หมู่ 3

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ติดตั้งตู้เก็บถังดับเพลิงเคมี
แห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมี
แห้ง จานวน 5 จุด

50,000

จานวน 11 โครงการ

440,000

สถานที่
ดาเนินการ
ชุมชนหนองหอย
หมู่ 3 จานวน 5
จุด ดังนี้
1. หน้าถนนบ้าน
ป้าละมุล
2. หน้าบ้าน
นส.บุญสม
เตียนพลกรัง
3. ศาลา SML
4. บ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ 3
5. บ้านคุณเจียม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 1 หน้า 25

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธค 63 มค 63

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ



ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว
(เทศบาลเก่า)
ชุมชนคนชุม 2
หมู่ 1

ติดตั้งลาโพงฮอร์น
จานวน 4 ชุด พร้อมพาด
สายสัญญาณ
ความยาว 500 เมตร
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการที่เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่กาหนด)

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

38,000 ชุมชนหนองหอย
หมู่ 3 จานวน 5
จุด ดังนี้
1. หน้าถนนบ้าน
ป้าละมุล
2. หน้าบ้าน นส.
บุญสม
เตียนพลกรัง
3. ศาลา SML
4. บ้าน
ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3
5. บ้านคุณเจียม

38,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 1 หน้า 3

ห้วง
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ยังไม่
ระหว่าง ดาเนินการ
ด
าเนิ
น
การ
ด
าเนิ
นการ
แล้ว
ดาเนินการ

มีค - มิย
64



หมายเหตุ
ไม่
ดาเนินการ

รองบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ต่าง ๆ

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยในเขตพื้นที่
ตาบลปรุใหญ่ จานวน 7
หมู่บ้าน

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

303,190 หมู่ 1 - 7 ตาบล
ปรุใหญ่

303,190

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 81

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตค 63 พค 64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ



หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

1

2

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ
ปรับปรุง
ระบบประปา
ชุมชนวิโรจน์
พัฒนา หมู่ 4

ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคาร
กรองน้าและถังน้าปรับปรุงระบบ
กรองน้า และระบบไฟฟ้า พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย
(ตามรูปแบบและรายการประมาณ
การที่เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
โครงการขุด งานขุดลอกคลองพร้อมปรับแต่งคัน
ลอกคลองตา ดิน 10,500 ลบ.ม. งานลอก
เมือง ชุมชน วัชพืช 5,250 ลบ.ม. พร้อมป้าย
คนชุม 1 หมู่ โครงการจานวน 1 ป้าย (ตาม
รูปแบบและรายการประมาณการที่
1
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

จานวน 2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

827,000

ชุมชนวิโรจน์
พัฒนา หมู่ 4

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 6 หน้า 7

453,000

คลองตาเมือง
ชุมชนคนชุม 1
หมู่ 1

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 1 หน้า 4

1,280,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีค - พค
64

มีค - พค
64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ



รองบประมาณ



รองบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.2 แผนงานการเกษตร
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

รายละเอียดของ
กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบล ปรุใหญ่ และ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในเขต
พื้นที่ตาบลปรุใหญ่ จัด
กิจกรรมปีละ 1 ครั้ง

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

50,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาชุมชน)
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 86

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
มค -พค 64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ



ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ซอย 13/7 ชุมชน
พบสุข 3 หมู่ 5

2

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจาก
ถนน 304 ถึงสุด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง
4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 524.00
ตารางเมตร และลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตัง้
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง
1.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

346,000 ซอย 13/7 ชุมชน
พบสุข 3 หมู่ 5

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 2
หน้า 28

245,000 จากถนน 304 ถึง
สุดเขตเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
เชื่อมต่อเขตตาบล

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีค - มิย
64

มีค - มิย
64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ





รองบประมาณ

ลาดับที่

โครงการ

เขตเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ เชื่อมต่อ
เขตตาบลหนอง
จะบก ชุมชน
ไมตรีพัฒนา
หมู่ 4
3

4

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้า
ซอย 5/3 ชุมชน
แสนสุข 1 หมู่ 7

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้า
ซอยทางเข้า
ปลายนาคาเฟ่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 380.00
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้น 3 ขนาด Dia.0.40 เ
มตรบ่อพักขนาด 1.00x1.00
เมตร จานวน 14 บ่อ ความ
ยาวท่อระบายน้ารวมบ่อพัก
150.00 เมตร พร้อมติดตัง้
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้น 3 ขนาด Dia. 0.40
เมตรความยาวท่อระบายน้า
รวมบ่อพัก 145.00 เมตร บ่อ
พัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนองจะบก
ชุมชนไมตรีพัฒนา
หมู่ 4

2563 ลาดับ 4 หน้า 6

445,000 ซอย 5/3 ชุมชน

แสนสุข 1 หมู่ 7

686,961

ซอยทางเข้า
ปลายนาคาเฟ่
ชุมชนคนชุม 3
หมู่ 1

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 8 หน้า 8

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 1 หน้า 5

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขนาด 1.00x1.00 เมตร จานว
น14 บ่อ พร้อมติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้น 3 ขนาด Dia.0.40
ท่อระบายน้า
ซอยรวมมิตร 3 เมตร บ่อพักขนาด
ชุมชนรวมมิตร 1.00 x 1.00
เมตร จานวน 5 บ่อ ความยาว
พัฒนา หมู่ 4
ท่อ ระบายน้ารวมบ่อพัก
51.00 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
ท่อระบายน้าซอย เหล็ก ชั้น 3 ขนาด
หน้าบ้านนายรุง่
Dia.0.40 เมตร บ่อพัก
เลาว์ดี พะเนาว์ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
ชุมชนแสนสุข 2 จานวน 9 บ่อ ความยาวท่อ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 5 หน้า 6

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 4

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

ชุมชนคนชุม 3
หมู่ 1

5

6

152,000 ซอยรวมมิตร 3

ชุมชนรวมมิตร
พัฒนา หมู่ 4

282,000

ซอยหน้าบ้านนาย
รุ่ง เลาว์ดีพะเนาว์
ชุมชนแสนสุข 2
หมู่ 7

ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ดาเนินการ

หมู่ 7

7

8

ระบายน้ารวมบ่อพัก 95.00
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จานวน
1 ป้าย (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
โครงการก่อสร้าง สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนัง
ฝายน้าล้นหลัง
ข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง
บ้านลุงนาค
8.00 เมตรพร้อมป้ายโครงการ
ชุมชนลูกหลานปู่ จานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
คงพัฒนา หมู่ 2 และรายการประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)
โครงการก่อสร้าง รางระบายน้า คสล. กว้าง
รางระบายน้า
ภายใน 0.40 เมตร ยาว
คสล. ซอย 9/4 142.00 เมตร ฝาตะแกรง
ชุมชนร่วมใจ
เหล็ก พร้อมติดตั้งป้าย
พัฒนาตะคองเก่า ประชาสัมพันธ์โครงการ
หมู่ 2 บ้านตะคอง จานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูป
เก่า
รายการและประมาณการที่
เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

หน้า 29

500,000

หลังบ้านลุงนาค
ชุมชนลูกหลานปู่
คงพัฒนา หมู่ 2

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 2 หน้า 4

มีค - มิย
64

902,000 ซอย 9/4 ชุมชน
ร่วมใจพัฒนาตะ
คองเก่า หมู่ 2
บ้านตะคองเก่า

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 2หน้า 4

มีค - มิย
64

รองบประมาณ





ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา ยังไม่ ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว
ดาเนินการ
มีค - มิย 
64

หมายเหตุ
ไม่
ดาเนินการ

9

โครงการก่อสร้าง
รางและท่อ
ระบายน้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพบ
สุข 6 ชุมชนพบ
สุข 1 หมู่ 5

รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้างภายใน 0.40 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 53.00 เมตร
และก่อสร้างท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.30
เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน
1 บ่อ และคืนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย (ตาม
รูปแบบและรายการประมาณการ
ที่เทศบาลตาบลปรุใหญ่กาหนด)

354,000

10

โครงการขยาย
เขตเสียงตามสาย
ชุมชนพบสุข 2
หมู่ 5

34,000 ชุมชนพบสุข 2 หมู่
5

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 1
หน้า 26

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

11

โครงการติดตั้ง
กระจกนูน ซอย
9/2 , ซอย 9/3

ติดตั้งลาโพงฮอร์น จานวน
4 ชุด พร้อมพาดสายสัญญาณ
ความยาว 400 เมตร
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการที่เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่กาหนด)
ติดตั้งกระจกนูน จานวน 3 จุด
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการที่เทศบาลตาบล

30,000 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า
หมู่ 2

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

ซอยพบสุข 6
ชุมชนพบสุข 1
หมู่ 5

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 7 หน้า 7

รองบประมาณ

ลาดับที่

12

13

โครงการ

และโค้งบ้าน
ศิริพร ชุมชนร่วม
ใจพัฒนาตะคอง
เก่า หมู่ 2
โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าแสง
สว่างถนน ระบบ
โซล่าเซลล์ ถนน
เถกิงพล 1 ชุมชน
แสนสุข 3 หมู่ 7

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ปรุใหญ่กาหนด)

ติดตั้งเสาพร้อมดวงโคมไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบโซล่า
เซลล์ รวมทั้งหมด
39 ต้น ช่วงที่ 1 จาก
ประตู 4 สนาม
กีฬา 80 พรรษา ถึงสี่
แยก จานวน
16 ต้น ช่วงที่ 2 จากสี่แยก ถึง
สามแยกถนนแสน
สุข 1 จานวน 23 ต้น
พร้อมติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการที่เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่กาหนด)
โครงการติดตั้ง
ติดตั้งการ์ดเรล ยาว 30.00
ราวกันอันตราย เมตร และติดตั้งสัญญาณไฟ
(Guard rail) และ กระพริบ จากถนนบายพาส

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 3 หน้า 6

934,000 ชุมชนแสนสุข 3
หมู่ 7

111,000

ชุมชนตาลโหรน
โนนตาชูพฒ
ั นา หมู่
2

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 ลาดับ 9 หน้า 8

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

ลาดับที่

14

15

โครงการ

ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณ
จากถนนบายพาส
ถึงทางลงเขื่อน
โพธิ์เตีย้ ชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชู
พัฒนา หมู่ 2
โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางไป
สนามกีฬา ชุมชน
บ้านเลียบ หมู่ 6

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ถึงทางลงเขื่อนโพธิ์เตีย้
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการที่เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่กาหนด)

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,741.00 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย
(ตามรูปแบบและรายการ
ประมาณการที่เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่กาหนด)
อุดหนุนการไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตาบล
ส่วนภูมิภาค
ปรุใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 ลาดับ 2 หน้า 5

545,000

ชุมชนบ้านเลียบ
หมู่ 6

300,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 ลาดับ 3
หน้า 28

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 128 หน้า 119

มีค - มิย
64



รองบประมาณ

ลาดับที่

16

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ค่าออกแบบ ค่า โครงการก่อสร้างในเขต
ควบคุมงานที่จ่าย เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึง่
สิ่งก่อสร้าง

จานวน 16 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

250,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

6,116,961

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ห้วง
ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา ยังไม่ ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ว
ดาเนินการ
มีค - มิย 
64

หมายเหตุ
ไม่
ดาเนินการ

รองบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่

1

2

3

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการคลอง
สวยน้าใสตาบล
ปรุใหญ่

อบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการดูแลรักษาแม่น้า
ลาคลองแก่ประชาชนตาบล
ปรุใหญ่
โครงการชุมชน อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
น่าอยู่หมู่บ้านน่า ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน/
มอง
หมู่บ้านแก่ประชาชนตาบล
ปรุใหญ่
โครงการของ
อบรมให้ความรู้เรื่องจัดการขยะ
เหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่ มูลฝอย การใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาชุมชน ขยะมูลฝอย และณรงค์การคัด
ปลอดขยะ
แยกขยะมูลฝอยอันตรายและ
สารพิษในครัวเรือน แก่
ประชาชนตาบลปรุใหญ่

จานวน 3 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีค 64

30,000 หมู่ 1 - 2
ตาบลปรุใหญ่

กองสาธารณสุขฯ ปรากฏ
ในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 120

50,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุใหญ่

กองสาธารณสุขฯ ปรากฏ
ในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 2 หน้า 120

ธค 63 เมย 64

70,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุใหญ่

กองสาธารณสุขฯ ปรากฏ
ในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2564)
ลาดับ 3 หน้า 120

ธค 63 เมย 64

150,000

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว







ไม่
ดาเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

1

โครงการ "ท้องถิ่น จัดกิจกรรมในพื้นที่
ไทย รวมใจภักดิ์
ตาบลปรุใหญ่
รักษ์พื้นที่ สีเขียว”

รวม

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

20,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

20,000

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

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
มค - มิย 64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่

1

2

3

4

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

เยาวชน ประชาชนและ
ผู้สูงอายุตาบลปรุใหญ่

100,000

หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

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

เมย. 64



เยาวชน ประชาชนใน
ตาบลปรุใหญ่

50,000

หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 3 หน้า 126

กค 64



เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในตาบลปรุใหญ่ ตาบล
ปรุใหญ่

100,000

หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

ตค 63

โครงการจัดการ เยาวชนและประชาชน
แข่งขันกีฬาตาบล ในเขตพื้นที่ตาบล
สร้างเสริมสุขภาพ ปรุใหญ่

100,000

หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 4 หน้า 127
กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
พ.ศ. 2562 ลาดับ 1
หน้า 13

โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ และรด
น้าดาหัวผูส้ ูงอายุ
ตาบลปรุใหญ่
โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

พย 63

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ





ดาเนินการใน
ปีงบประมาณถัดไป

ลาดับที่

5

รวม

โครงการ

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
หมู่บ้านต้านยา
เสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตาบลปรุใหญ่

50,000

จานวน 5 โครงการ

400,000

หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

กองการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 7 หน้า 12
ธค 63 - มค 6

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธค 63 - มค 64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

1

2

3

โครงการ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษา
โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อ
เรียนรู้ในและ
นอกห้องเรียน
โครงการจัด
นิทรรศการ
ผลงานนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ครูผู้ดแู ลเด็กและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษา จัดอบรมปี
ละ 1 ครั้ง

20,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ
หมู่ 7

กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 129

กพ - มีค 64

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
เรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน โดยจัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทั้ง 2
แห่ง

30,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ
หมู่ 7
30,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ
หมู่ 7

กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 4 หน้า 130
กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 5 หน้า 130

ธค 63 - มค 64

มีค 64

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ







งดจัดกิจกรรมตาม
มาตรการป้องกัน
COVID-19

ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง

5

โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลปรุใหญ่
จานวน 1 แห่ง

6

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
- ค่าจัดการเรียน
การสอน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน
- ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

จัดสื่อการเรียนการสอน
ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลปรุใหญ่ ทั้ง
2 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

70,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ
หมู่ 7
500,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ
หมู่ 7
283,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ
หมู่ 7

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 6 หน้า 130
กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่
4 พ.ศ. 2563
ลาดับ 1 หน้า 30
กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1 ลาดับ 1 หน้า
88

มค 64

มีค - เมย 64

ตค 63 - กย 64

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ



งดจัดกิจกรรมตาม
มาตรการป้องกัน
COVID-19





ดาเนินการบางรายการ
ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมด

ลาดับที่

7

8

9

10

โครงการ

ค่าอาหารเสริม
(นม) สาหรับ
โรงเรียน
บ้านคนชุม
ค่าอาหารเสริม
(นม) สาหรับ
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
- อาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่
เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

ตค 63 - กย 64



ตค 63 - กย 64



ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สาหรับโรงเรียนบ้านคน
ชุม แก่เด็กนักเรียนจานวน
120 คน
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลปรุใหญ่

229,944 โรงเรียนบ้านคนชุม

191,620 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่ หมู่ 1 และ
หมู่ 7

กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 7 หน้า 131
กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 8 หน้า 131

จัดซื้ออาหารกลางวัน
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล ปรุใหญ่
จานวน 100 คน

490,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หมู่ 1 และ
หมู่ 7

กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 2 หน้า 129

ตค 63 - กย 64



เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม อนุบาล- ป.6
จานวน 120 คน

480,000 โรงเรียนบ้านคนชุม

กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)

ตค 63 - กย 64



ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

บ้านคนชุม
11

12

รวม

เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านคน
ชุมตามโครงการ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่
เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านคน
ชุมตามโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุม จานวน 120
คน

50,000 โรงเรียนบ้านคนชุม

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุม ปีละ 1 ครัง้

15,000 โรงเรียนบ้านคนชุม

จานวน 12 โครงการ

2,389,564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ลาดับ 11 หน้า
132
กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 12 หน้า
133
กองการศึกษา
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 13 หน้า
133

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

มค - กย 64



มค - กย 64



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

โครงการวัน
เทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล
ปีละ 1 ครั้ง

2

โครงการจัดงานวัน จัดกิจกรรมในงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
เฉลิมพระ
พระบาทสมเด็จพระ
ชนมพรรษาฯ

เจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28
กรกฎาคม งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ในรัชกาลที่ 10 วันที่
3 มิถุนายน งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

20,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

เมย 64



200,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

กค - สค 64



ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

3

โครงการจัดงาน
พระราชพิธี รัฐ
พิธีและวันสาคัญ
ต่าง ๆ

จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
วันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้าย
วันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหา ภูมิพลอดุลยเดช วันที่
5 ธันวาคม วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันที่ 13
ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม ฯลฯ

100,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

ตค 63 , ธค 63

4

โครงการจัดทา
ป้าย
ประชาสัมพันธ์

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ขนาด 4.50 X 6.00 เมตร
สาหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลและ
ของหน่วยงาน
ราชการ รวมทั้งสื่อประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ ของ
เทศบาล
จานวน 2 ป้าย ๆ ละ 53,2
00.-บาท (ตามแบบรูป
รายการและประมาณการ
ที่เทศบาลตาบลปรุใหญ่
กาหนด)

106,400 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัด
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ลาดับที่ 1 หน้า 9

เมย - กค 64

รวม

จานวน 4 โครงการ

426,400

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ





หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

1

โครงการ
จัดประชาคมชุมชน/
ประชาคมชุมชน/ หมูบ่ ้าน เพื่อจัดทา
หมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 17 ชุมชน

10,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 3 หน้า 134

ธค 63 - กพ 64



2

โครงการ
ประชาคมชุมชน
ตาบล

10,000 เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 4 หน้า 135

ตค 63 - กย 64



รวม

จัดประชาคมชุมชนตาบล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีละ 1 ครัง้

จานวน 2 โครงการ

20,000

ระหว่าง
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

ยังไม่มีการเพิ่มเติม
จัดทาและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และอยู่ในช่วง
สถานการณ์
COVID-19
ยังไม่มีการเพิ่มเติม
จัดทาและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และอยู่ในช่วง
สถานการณ์
COVID-19

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

1

2

โครงการ

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน สาหรับ
คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การ
รักษาวินัย และ
ความโปร่งใสในการ
ทางานของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง ปีละ 1 ครั้ง

50,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 10 หน้า 136

ตค 63 - กย 64

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง ปีละ 1 ครั้ง

20,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

มิย - สค 64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ





หมายเหตุ

ลาดับที่

3

รวม

โครงการ

โครงการพัฒนา
บุคลากรของ
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง ปีละ 1 ครัง้

จานวน 3 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

500,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

570,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 12 หน้า 136

มิย - สค 64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

1

โครงการเลือกตัง้

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ แทนตาแหน่ง
ว่าง

500,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2562 ลาดับ 4
หน้า 10

กพ - กย 64

2

โครงการ
ดาเนินงานของ
ศูนย์ยตุ ิธรรม
ชุมชนตาบลปรุ
ใหญ่

ดาเนินการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตาบล ปรุใหญ่

10,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 16 หน้า 138

กพ - กย 64

รวม

จานวน 2 โครงการ

510,000

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ





อยู่ในช่วงสถานการณ์
CIVID-19

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ/สัมมนา
พนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บ
รายได้ ปีละ 1 ครัง้

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

20,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2562
ลาดับ 3 หน้า 10

มค - มีค 64



กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2562
ลาดับ 3 หน้า 10
กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
พ.ศ. 2562
ลาดับ 2 หน้า 9

ธค 63 - กพ 64



เนื่องจากสถานการณ์
COVID - 19

มค – มีค 64



ขยายระยะเวลาเสีย
ภาษีออกไปอีก
2 เดือน

1

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานสาหรับ
บุคลากรเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่/
หน่วยงานคลัง

2

โครงการอบรมให้ อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูก
ภาษีทดี่ ินและสิง่ สร้าง ปีละ 1 ครัง้
ปลูกสร้าง

20,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

3

โครงการอานวย ออกให้บริการจัดเก็บ
ความสะดวก
ภาษีนอกเวลาทาการ
ให้แก่ประชาชน ผู้ จานวน 7 หมู่บา้ น
เสียภาษีนอกเวลา
ทาการ

10,000 หมู่ 1 -7
ตาบลปรุใหญ่

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

ลาดับที่

4

รวม

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จานวน 1
โครงการ

จานวน 4 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

200,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

250,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 6 หน้า 135

มค - มีค 64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่

1

2

รวม

โครงการ

โครงการ
สนับสนุน
ส่งเสริมหรือ
ทบทวนการ
จัดทาแผนชุมชน
ตาบลปรุใหญ่
โครงการให้
ความรู้และ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานสภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
จัดทาแผนชุมชนให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน
จานวน 1 ครั้ง
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ดาเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชน ปีละ 1 ครั้ง

จานวน 2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

20,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

มค - เมย 64



20,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

มค - มิย 64



40,000

สถานที่
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์
COVID-19

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

โครงการป้องกันและ
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวในเขตพื้นทีต่ าบลปรุใหญ่
- อบรมอาสาสมัครปศุสตั ว์และ
ฝึกปฏิบตั ิจริงและลงพื้นที่ โดยจัด
กิจกรรมปีละ 1 ครั้ง

2

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

- รณรงค์ ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออกใน
ประชาชนตาบลปรุใหญ่
- อบรมให้ความรู้การควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

3

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จาหน่าย
อาหาร

ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จาหน่าย
อาหาร ได้แก่ ตลาดสด
ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหาร
มอบป้าย Clean food good
taste

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

50,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุใหญ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 2 หน้า 142

มีค - พค 64

100,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุใหญ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 3 หน้า 142

มิย - สค 64

60,000 เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 5 หน้า 143

พย 63 - กย
64

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ







หมายเหตุ

ลาดับที่

4

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน
17 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท

จานวน 4 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

340,000 หมู่ที่ 1-7
ตาบลปรุใหญ่

550,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 7 หน้า 143

มค - กย 64



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8.2 แผนงานงบกลาง
ลาดับที่

1

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพื้นที่
เทศบาลปรุใหญ่

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพื้นที่เทศบาลปรุใหญ่
ปีละ 1 ครั้ง

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

230,000 เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

230,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนิน
การ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 144

มค 64



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการดาเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

อบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และใช้ชุด
ตรวจสารเสพติดสุ่มตรวจ
ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาชนตาม
หนังสือสัง่ การ

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

70,000 เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

70,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 146

กพ - เมย 64



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่

1

2

3

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ผูด้ ้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับ
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการอานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน

อบรมเชิงปฏิบตั ิการด้าน
อาชีพ ให้แก่คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
หมู่ 1 - 7 ตาบลปรุใหญ่
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการ
อานวยการชุมชน และ
สมาชิกชุมชน
ตาบลปรุใหญ่ ปีละ 1
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
255 คน

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุตาบลปรุใหญ่

- อบรมให้ความรู้
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ให้แก่ผู้สูงอายุตาบลปรุ
ใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 200 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

30,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

มค - กย 64



550,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

มค - กย 64

150,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

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

มค - กย 64

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน
ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่
ดาเนินก
าร





เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์ COVID19

ลาดับที่

โครงการ

4

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี

5

โครงการดาเนินงานตาม
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.)

6

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน
และกุล่มองค์กรต่าง ๆ

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

- อบรมให้ความรู้
ให้แก่สตรีตาบลปรุใหญ่
ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 200 คน
ครอบครัวในพื้นที่
ตาบลปรุใหญ่ ปีละ 1
ครั้ง

30,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ในการประกอบอาชีพ
ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้าน และกุ
ล่มองค์กร ต่าง ๆ ปีละ 1
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
200 คน

650,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

จานวน 6 โครงการ

20,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

1,430,000

หมายเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

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

มค - กย 64



เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์ COVID19

มค - กย 64



เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์ COVID19

มค - กย 64



อยู่ระหว่างการ
เตรียมการเลือกตั้ง
ใหม่

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่
ดาเนินก
าร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้นาชุมชน
กานัน ผู้ใหญ่บา้ น
พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง ในเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่ ร่วมทา
กิจกรรม ในวันสาคัญ
ของชาติ จัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

20,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

สานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 10 หน้า 149

มค - กย 64



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
9.3 แผนงานงบกลาง
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

1

จ่ายเบีย้ ยังชีพ ผู้ป่วย
โรคเอดส์

จ่ายเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ จานวน 1 คน (รวม
12 เดือน ๆ ละ 500
บาท)

6,000 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 1 หน้า 150

ตค 63 – กย
64

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จ่ายเบีย้ ยังชีพคนพิการใน
เขตเทศบาลตาบลปรุใหญ่
จานวน 12 เดือน

1,977,600 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ลาดับ 3 หน้า 150

ตค 63 – กย
64



3

เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ

จ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุใน
เขตเทศบาลตาบลปรุใหญ่
จานวน 12 เดือน

10,887,600 หมู่ 1 - 7
ตาบลปรุใหญ่

สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2564)
ลาดับ 2 หน้า 150

ตค 63 – กย
64



รวม

จานวน 3 โครงการ

12,871,200

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน



ไม่มีผู้ป่วยเอดส์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญา จัดกิจกรรมปีละ 1
เศรษฐกิจพอเพียงในตาบล ครัง้ ผู้เข้าร่วม
ปรุใหญ่
กิจกรรม 100 คน

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

50,000 เทศบาลตาบล
ปรุใหญ่

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

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

ธค 63 -มีค 64



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
10.2 แผนงานการเกษตร
ลาดับที่

1

รวม

โครงการ

โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์
ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ
เกษตรตามพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชาชนในเขตตาบลปรุ
ใหญ่ จัดกิจกรรมปีละ 1 ครัง้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

30,000 เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

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

ธค 63 - มีค
64

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ



ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่
ดาเนินการ

โครงการขออนุมัติกันเงิน ปี 2563
ลาดับที่

1
2

3

โครงการ

โครงการติดตั้งกล้อง
CCTV ม.5
โครงการติดตั้งกล้อง
CCTV ชุมชนหนองหอย
ม.3
โครงการติดตั้งกล้อง
CCTV ม.4

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
ไม่
แล้ว
ดาเนินการ

เทศบัญญัติ
ปี 2561
เทศบัญญัติ
ปี 2561

300,000

หมู่ที่ 5
บ้านพบสุข

กองช่าง



200,000

หมู่ที่ 3
บ้านหนองหอย

กองช่าง



เทศบัญญัติ
ปี 2561

400,000

หมู่ที่ 4
บ้านวิโรจน์
พัฒนา

กองช่าง



ระบุเหตุผล

ลาดับที่

1

2

3

4

โครงการ

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ระบุเหตุผล

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายชุมชนแสน
สุข 3 ข้างสวนป่า 304
ถึงบ้านลุงล้วน พลปัถพี
หมู่ 7
โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้า ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ศักดิร์ ะพี ชุมชน
คนชุม 3 หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวัดพบสุข ถึง
ร้านเสริมสวยยายส่วน
ชุมชนแสนสุข 1 หมู่ 7

เทศบัญญัติ
ปี 2563

356,000

หมู่ที่ 7
บ้านแสนสุข

กองช่าง

กันเงิน
(ก่อหนีผ้ ูกพัน)
ปี 2563

เทศบัญญัติ
ปี 2563

1,100,000

หมู่ที่ 1
บ้านคนชุม

กองช่าง

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563

เทศบัญญัติ
ปี 2563

1,026,000

หมู่ที่ 7
บ้านแสนสุข

กองช่าง

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563



โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล. ซอย 9/4 ชุมชน
ร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่
2 บ้านตะคองเก่า

เทศบัญญัติ
ปี 2563

902,000

หมู่ที่ 2
บ้านตะคอง
เก่า

กองช่าง

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563







ไม่
ดาเนินการ

ลาดับที่

5

6

7

8

9

โครงการ

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

ระบุเหตุผล

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่
ดาเนินการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. และท่อ
ระบายน้า คสล. ซอย
เจริญพัฒน์ ชุมชนรวม
มิตรพัฒนา หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามกีฬาฟุตซอล
ชุมชนคนชุม 1 หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้าประปา ชุมชน
พบสุข 1 หมู่ 5 บ้านพบ
สุข
โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้าประปา ชุมชน
พบสุข 1 หมู่ 5 บ้านพบ
สุข

เทศบัญญัติ
ปี 2563

1,176,000

หมู่ที่ 4
บ้านวิโรจน์
พัฒนา

กองช่าง

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563

เทศบัญญัติ
ปี 2563

1,221,000

หมู่ที่ 1
บ้านคนชุม

กองช่าง

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563

เทศบัญญัติ
ปี 2563

458,000

หมู่ที่ 5
บ้านพบสุข

กองช่าง

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563



ทาสัญญาแล้ว

เทศบัญญัติ
ปี 2563

458,000

หมู่ที่ 5
บ้านพบสุข

กองช่าง

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563



ทาสัญญาแล้ว

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบ้านหมอเพ็ญ
ศรี ชุมชนลูกหลานปู่คง
พัฒนา ม.2

จ่ายเงินสะสม
ปี 2563

1,178,000.00

หมู่ที่ 2
บ้านตะคอง
เก่า

กองช่าง

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563







ลาดับที่

10

11

12

โครงการ

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นกลางบ้านช่วง
หลังครัวกะลาถึงลาตะ
คองเก่า ชุมชนลูกหลาน
ปู่คงพัฒนา ม.2
โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้าใสใต้ดิน สานักงาน
เทศบาลตาบลปรุใหญ่
ศูนย์ 2 หมู่ที่ 1 บ้านคน
ชุม
โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ

จ่ายเงินสะสม
ปี 2563

354,000.00

หมู่ที่ 2
บ้านตะคอง
เก่า

กองช่าง

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563

จ่ายเงินสะสม

2,800,000.00

หมู่ที่ 1
บ้านคนชุม

กองช่าง
(กิจการ
ประปา)

กันเงิน
(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563

กองการศึกษา

กันเงิน
(ก่อหนี้ผูกพัน)
ปี 2563

เทศบัญญัติ
ปี 2563

500,000 ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

ระบุเหตุผล

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว







ไม่
ดาเนินการ

