
ประกาศ เทศบาลต าบลปรุใหญ่
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

********************* 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) 
กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทัว่ไปอย่างน้อยปีละหนึ่ง
คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

     ดังนั้นเพือ่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 30(5) เทศบาลตําบลปรุใหญ่  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทัง้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 มา เพือ่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์
    "ประตูสู่อีสาน  บริการเลิศลํ้า  ลําน้ําธรรมชาติ  พืน้ทีร่าบเกษตรกรรม  ชั้นนําสนามซีเกมส์"

ข. พันธกิจ
พันธกิจที ่1   พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และทัว่ถึง 
พันธกิจที ่2   พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนด้อยโอกาส
พันธกิจที ่3   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้พัฒนาการเรียนรู้ตลอดเวลา 
พันธกิจที ่4   จัดให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อและและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทัว่ถึง
พันธกิจที ่5   ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พันธกิจที ่6   ส่งเสริมเศรษฐกิจ  พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที ่7   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที ่8   ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ (ธรรมาภิบาล)



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

   1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ รวมทัง้การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ํา

   2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

   3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานทีสํ่าคัญ เพือ่
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   4. แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟืน้ฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน(อปพร.) เพือ่เป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าทีรั่ฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในชุมชน หมู่บ้านใน
ชุมชน หมู่บ้าน

2.ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

   1. แนวทางการพัฒนา พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพือ่การเกษตร เพือ่การ
อุปโภคและบริโภค รวมทัง้วางโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

3.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพืน้ฐาน ให้สอดคล้อง
กับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง

   2. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทัว่ถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่วและ
พืน้ที ่ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

   3. แนวทางการพัฒนา ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

4.ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

   1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟืน้ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และปุาไม้ให้มีความ อุดมสมบูรณ์

   2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

   3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพือ่จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ



5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

   1. แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟืน้ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพือ่การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเทีย่ว

   2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ต้ังแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติ

6.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา

   1. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
   2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

7.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

   1. แนวทางการพัฒนา นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพือ่ให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสําคัญ

   2. แนวทางการพัฒนา สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิม่พูนความรู้ เพือ่
ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  และในการส่ือสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน

   3. แนวทางการพัฒนา บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

   4. แนวทางการพัฒนา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชน
   5. แนวทางการพัฒนา เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน

8.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข

   1. แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิม่สวัสดิการเพือ่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

   2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐานเพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการทีดี่ ทัว่ถึง และทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง

   3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารทีม่ี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้านสาธารณสุข



9.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม

   1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพือ่
เป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นทีม่ีคุณภาพ

   2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และด้อย
โอกาส โดยการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพือ่ดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ฯ

   3. แนวทางการพัฒนา ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพือ่ปูองกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจําหน่ายยาเสพติด ในทุกระดับ

10.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร

   1. แนวทางการพัฒนา ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน

   2. แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพือ่เพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชน



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

36 4,470,000 14 2,240,000 11 1,720,000 61 8,430,000

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชดําริ

12 6,129,000 23 11,415,700 0 0 35 17,544,700

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

79 40,649,730 74 28,820,130 24 35,349,030 177 104,818,890

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

9 590,000 10 640,000 10 4,590,000 29 5,820,000

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาการทอ่งเที่ยว 
ศาสนา-วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

23 6,807,000 14 3,130,000 11 6,060,000 48 15,997,000

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาการศึกษา

17 3,742,500 9 1,971,000 9 1,971,000 35 7,684,500

7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

46 8,848,000 23 5,665,000 22 11,885,000 91 26,398,000

8.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาสาธารณสุข

18 1,301,400 17 1,183,400 17 1,183,400 52 3,668,200

9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาสังคม

20 2,649,600 14 2,046,000 14 2,046,000 48 6,741,600

10.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาการเกษตร

8 426,280 8 426,280 8 426,280 24 1,278,840

รวม 268 75,613,510 206 57,537,510 126 65,230,710 600 198,381,730

รวม

    เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558) ตามกระบวนการ
ทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดย
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน ประชาคมตําบล เพือ่รับ
ฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพืน้ที ่ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

   เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558) เมื่อวันที ่30 มิถุนายน 2557 โดยได้กําหนด
โครงการทีจ่ะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558)

ง. การวางแผน

ยุทธศาสตร์
ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560



แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

********************* 

แผนภูมแิสดงมลูค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 17 2,130,000
2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 6 1,209,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 35 9,079,815
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6 260,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 19 2,667,000
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 19 2,698,000
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 43 4,454,500
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 7 614,000
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 8 2,086,000
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 1 30,000

รวม 161 25,228,315

      ผู้บริหารได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เมื่อวันที ่10 กันยายน 2557
  โดยมีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ในปี 2558 ทีบ่รรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จํานวน 161  โครงการ งบประมาณ 25,228,315  บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี้        

จ. การจัดท างบประมาณ



แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

********************* 

แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย 
ม.3

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง
และครอบคลุม

ขยายเขตเสียงตามสาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
ม.5

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง
และครอบคลุม

ปรับปรุงเสียงตามสาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปูองกันและลดอุบัติภัย
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

รายได้จัดเก็บเอง 40,000 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ใช้ถนนในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

4 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยต่าง ๆ

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง

820,000 เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหา
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น 
ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย 
ฯลฯ

หมู่ที่ 1 - 7

5 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมและทบทวน
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย/ไฟปุาในชุมชน

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
 ผู้นําชุมชน มีทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย/
ไฟปุาในชุมชน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ผู้นํา
ชุมชนและประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

6 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตามโครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชน อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชน

อุดหนุนอําเภอเมือง
นครราชสีมา

7 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย (One Tambon One 
Search And Rescue Team: 
OTOS)

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
สาธารณภัยในพื้นที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

อปพร. และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

8 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ภายในหมู่บ้าน ม.6

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปูองกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ มดีงัน้ี



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

9 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ภายในหมู่บ้าน ม.5

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปูองกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

10 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 
ภายในหมู่บ้าน ม.1

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและปูองกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
ในเขตเทศบาล

ติดต้ังกล้อง CCTV (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

11 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
สาธารณภัยในพื้นที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

12 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
สาธารณภัยในพื้นที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

13 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปูองกันและลดอุบัติภัย
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

รายได้จัดเก็บเอง 40,000 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ใช้ถนนในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน
ตําบลปรุใหญ่

14 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
ม.1

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง
และครอบคลุม

ปรับปรุงเสียงตามสาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

15 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการจัดซ้ือไฟวับวาบ สําหรับ
ติดรถยนต์

รายได้จัดเก็บเอง 24,000 ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม และสา
ธารณภัยต่าง ๆในชุมชน

ไฟวับวาบ ชนิดหลอด 
LED ยาว 120 เซนติเมตร
 จํานวน  1  ชุด

16 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการจัดซ้ือกล่องเสียงไซเรน รายได้จัดเก็บเอง 6,000 ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม และสา
ธารณภัยต่าง ๆในชุมชน

กล่องเสียงไซเรน ขนาด 
100 วัตต์ 12 เสียง  
จํานวน  1  ชุด

17 ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  
สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 เพื่อปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ

กล้อง CCTV จํานวน 16 
 ตัว  (ตามมาตรฐาน
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร)

18 ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทางพระราชดําริ

โครงการปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ที่ 5

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบประปา   
พร้อมปูายโครงการ
จํานวน  1  ปูาย   (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

19 ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทางพระราชดําริ

โครงการขุดลอกตะกุดช่วงโนน
โพธิ์ ม.1

เงินอุดหนุนทั่วไป 59,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ขนาดกว้าง  6.00  เมตร 
 ยาว  496.00  เมตร  ลึก
  0.50  เมตร   (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

20 ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทางพระราชดําริ

โครงการขุดลอกคลองเหมืองไส้ไก่
 หน้าบ้าน นายสุพล โนใหม่  ม.2

เงินอุดหนุนทั่วไป 170,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ช่วงที่  1 ขนาดกว้าง  
1.00  เมตร  ยาว  
1,150.00  เมตร  ลึก  
0.60  เมตร  พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา  ช่วงที่  2 
ขนาดกว้าง  1.00  เมตร 
 ยาว  604.00  เมตร  ลึก
  0.60  เมตร

21 ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทางพระราชดําริ

โครงการก่อสร้างประตูระบาย
น้ําหน้าบ้านปูาเสง่ียม ม.2

รายได้จัดเก็บเอง 120,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ประตูระบายน้ํา (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

22 ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทางพระราชดําริ

โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภายในวัดพบสุข ม.7

รายได้จัดเก็บเอง 80,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบประปา 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

23 ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทางพระราชดําริ

โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา 
จากสํานักงานเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ ถึงศาลน้ําแดง หมู่ที่ 1 บ้าน
คนชุม

เงินอุดหนุนทั่วไป 280,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตรและใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง

ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่้าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 13.5
 ชนิดแหวนยาง ความยาว
 700 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน 1 ปูาย

24 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงศาลา SML   ม.2 เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อให้มีศาลา
อเนกประสงค์ที่มีมาตรฐาน

ปรับปรุงศาลา  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

25 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

อุดหนุนภารกิจถ่ายโอนการทําผัง
เมือง

รายได้จัดเก็บเอง 190,815 เพื่อสนับสนุนการจัดทําผัง
เมืองรวมเมือง
นครราชสีมาให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผังเมืองรวมเมือง
นครราชสีมา

26 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลัง
โรงแรมเบส ม.7

เงินอุดหนุนทั่วไป 464,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  
215.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
860.00  ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว 
 215.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ทั้งสองข้าง



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

27 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน์พัฒนา 3 ฝ่ังขวา ม.4

เงินอุดหนุนทั่วไป 110,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. 
 ปากล้ินราง  ชั้น  3  ศก. 
 0.40  เมตร  ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก  47.00  
เมตร  บ่อพักจํานวน  4  
บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร 
ค.ส.ล.  กว้าง  1.00  
เมตร  ยาว  47.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร

28 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน์พัฒนา  4 ทั้งสองฝ่ัง หมู่ที่ 
 4  บ้านวิโรจน์พัฒนา

เงินอุดหนุนทั่วไป 387,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายน้ํา  ท่อ
ระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ปาก
ล้ินราง  ชั้น  3  ศก.  
0.40  เมตร  ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก  160.00  
เมตร  บ่อพักจํานวน  16 
 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร 
ค.ส.ล.  กว้าง  1.00  
เมตร  ยาว  160.00  
เมตร   หนา  0.15  เมตร

29 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา  ซอย
วิโรจน์พัฒนา  5 ฝ่ังซ้าย หมู่ที่  4 
 บ้านวิโรจน์พัฒนา

เงินอุดหนุนทั่วไป 106,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายน้ํา   ค.ส.ล.
  ปากล้ินราง  ชั้น  3  ศก.
  0.40  เมตร  ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก  45.00  
เมตร  บ่อพักจํานวน  4  
บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร 
ค.ส.ล.  กว้าง  1.00  
เมตร  ยาว  45.00  เมตร
   หนา  0.15  เมตร

30 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
วิโรจน์พัฒนา  6 ทั้งสองฝ่ัง หมู่ที่ 
 4  บ้านวิโรจน์พัฒนา

เงินอุดหนุนทั่วไป 382,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายน้ํา   ค.ส.ล.
  ปากล้ินราง  ชั้น  3  ศก.
  0.40  เมตร  ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก  160.00  
เมตร  บ่อพักจํานวน  16 
 บ่อ  พร้อมคืนผิวจราจร 
ค.ส.ล.  กว้าง  1.00  
เมตร  ยาว  160.00  
เมตร   หนา  0.15  เมตร



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

31 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แสนสุข 5/4 (พันเอกประภาส) 
ม.7

เงินอุดหนุนทั่วไป 525,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  
202.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
1,010.00  ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว 
 202.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ทั้งสองข้าง

32 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบ
ลําเหมืองตาหนิน  ม.2

เงินอุดหนุนทั่วไป 315,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  
190.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
570.00  ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว 
 190.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ทั้งสองข้าง

33 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อลอดเหล่ียม
บริเวณประปา  ม.2

เงินอุดหนุนทั่วไป 170,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาด  
1.50x2.1.50x6.00  เมตร
  จํานวน  1  แถว  
พร้อมปูายโครงการ
จํานวน  1  ปูาย  (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

34 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
บ้านปูาหนม ม.5

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  49.00 
 เมตร  หนา  0.15  เมตร
  หรือพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  147.00  ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้าง  0.25  
เมตร  ยาว  49.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ทั้ง
สองข้าง  พร้อมปูาย
โครงการจํานวน  1  ปูาย

35 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟูาภายใน
ตําบลปรุใหญ่



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

36 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ําจาก
ซอยบ้านปูาแวนถึงบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5  บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บเอง 99,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหิน
 ขนาด  &Oslash; 250 
มิลลิเมตร  ความยาว  
172  เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน  18  บ่อ  พร้อม
คืนผิวจราจร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

37 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ําจาก
ซอยสุมนไหมไทย  เชื่อมท่อ
ด้านข้างหมู่บ้านไชโยนคร  1  
หมู่ที่  5  บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําซีเมนต์ใยหิน
 ขนาด  &#216; 250 
มิลลิเมตร  ความยาว  
252  เมตร  พร้อมบ่อพัก
จํานวน  25  บ่อ  พร้อม
คืนผิวจราจร (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

38 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสะพานโนนโพธิ์ถึง
ลานอเนกประสงค์โนนโพธิ์ ม.1

รายได้จัดเก็บเอง 230,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.50 เมตร ยาว 97 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
434.50 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ 
จํานวน 1 ปูาย (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

39 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการลอกรางระบายน้ําหน้า
บ้านคุณสุพล  โนใหม่ 2 ฝ่ัง 
ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า   
ม. 2

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ลอกรางระบายน้ํา 1 แห่ง

40 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ซอยลมหวน  หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

รายได้จัดเก็บเอง 160,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  
ปากล้ินราง  ชั้น  3  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 0.60  เมตร  ความยาว
รวม  78.00  เมตร  
พร้อมลงหินคลุกกว้าง  
4.00  เมตร ยาว  60.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 หรือพื้นที่ดําเนินไม่น้อย
กว่า  240.00 ตารางเมตร
  พร้อมปูายโครงการ  
จํานวน  1  ปูาย  (ตาม
แบบเทศบาลตําบล
กําหนด)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

41 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
จากซอยสันติสุข 1  ถึงหน้า
หมู่บ้านไชโยนคร  1   หมู่ที่  5  
บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บเอง 310,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  
ปากล้ินราง  ชั้น  3  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 0.40  เมตร  จํานวนบ่อ
พัก  14  บ่อ  ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก  146.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 พร้อมคืนผิวจราจรกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 132 
เมตร (ไม่รวมบ่อพัก) 
หรือพื้นที่คืนผิวจราจร  
ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  
105.60  ตารางเมตร  
พร้อมปูายโครงการ  
จํานวน  1  ปูาย  (ตาม
แบบเทศบาลตําบล
กําหนด)

42 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ซอย 13/3  หมู่ที่  5  บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค.
ส.ล.  ปากล้ินราง  ชั้น  3 
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 0.30  เมตร  จํานวนบ่อ
พัก  6  บ่อ  ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก  60.00  
เมตร  พร้อมคืนผิวจราจร
  ค.ส.ล.  กว้าง  0.40  
เมตร  ยาว  54.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่คืนผิวจราจร  
ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  
21.60  ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลตําบล
กําหนด)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

43 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  
ซอย 14/3   หมู่ที่  5  บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บเอง 93,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  
ปากล้ินราง  ชั้น  3  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 0.30  เมตร  จํานวนบ่อ
พัก  6  บ่อ  ความยาว
ท่อรวมบ่อพัก  50.00  
เมตร  พร้อมคืนผิวจราจร
  ค.ส.ล.  กว้าง  0.40  
เมตร  ยาว  44.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่คืนผิวจราจร  
ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  
17.60  ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลตําบล
กําหนด)

44 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ําเสีย 
สํานักงานเทศบาลตําบล ปรุใหญ่
แห่งใหม่

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําเสีย ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  6.00 
 นิ้ว  จํานวนบ่อพัก  8  
บ่อ  ความยาวท่อรวมบ่อ
พัก  135.00  เมตร  
พร้อมคืนผิวจราจร  ค.
ส.ล.  กว้าง  0.50  เมตร 
 ยาว  11.00  เมตร  หนา
  0.15  เมตร  หรือพื้นที่
คืนผิวจราจร  ค.ส.ล.  ไม่
น้อยกว่า  5.50  ตาราง
เมตร  (ตามแบบเทศบาล
ตําบลกําหนด)

45 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเจริญพัฒน์ 1 หมู่
ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

รายได้จัดเก็บเอง 114,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาวรวม 74.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 222.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม
 74.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 
ปูาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
กําหนด)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

46 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากซอยแสนสุข 4/1 
ถึง  ซอยแสนสุข 6/1 หมู่ที่ 7 
บ้านแสนสุข

รายได้จัดเก็บเอง 202,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาวรวม 101.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 404.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม
 101.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 
ปูาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

47 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากแยกหมอปองใจ 
ถึงซอย รวมมิตร 2 หมู่ที่ 4 บ้าน
วิโรจน์พัฒนา

รายได้จัดเก็บเอง 232,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาวรวม 116.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 464.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม
 116.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 
ปูาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

48 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านช่างหร่ัง หมู่
ที่ 5 บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาวรวม 245.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 980.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม
 245.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 
ปูาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
กําหนด)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

49 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านเลียบ-บ้านพุด
ซา บริเวณโค้งอู่ช่างวิทย์ถึงถนน
คอนกรีตเดิม  หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

รายได้จัดเก็บเอง 470,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 191.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
955.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
191.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 
ปูาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

50 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา จาก
กลางบ้านตาลโหรนถึงถนน
บายพาส  หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

รายได้จัดเก็บเอง 498,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ปากล้ินราง ชั้น 3  &#
216; 0.40 เมตร ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก 
250.00 เมตร บ่อพัก
จํานวน 25 บ่อ พร้อมคืน
ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 
0.60 เมตร ยาวรวม 
225.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
135.00 ตร.ม. พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

51 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากซอยแม่บุญเหลือ
ถึงหน้า อพาร์ทเมนท์เซฟวัน หมู่ที่
 5 บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 102 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 281.25 ตร.ม.(ไม่
รวมพื้นที่บ่อพัก) พร้อม
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ปากล้ินราง ชั้น 3 &#
216; 0.80 เมตร ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก 
102.00 เมตร บ่อพัก
จํานวน 11 บ่อ พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 
ปูาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

52 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา จาก
ซอยวิโรจน์พัฒนา 3 ถึงถนนสาย 
304   หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ปากล้ินราง ชั้น 3  &#
216; 1.00 เมตร ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก 90.00 
เมตร บ่อพักจํานวน 10 
บ่อ  พร้อมคืนผิวจราจร 
ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร 
ยาวรวม 75.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 112.50 ตร.ม. 
พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

53 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
บ้าน ลุงไหม (ส่วนที่เหลือ) ถึงลํา
เหมือง   หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

รายได้จัดเก็บเอง 321,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ปากล้ินราง ชั้น 3  &#
216; 0.40 เมตร ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก 
163.00 เมตร บ่อพัก
จํานวน 17 บ่อ พร้อมคืน
ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 
0.40 เมตร ยาวรวม 
146.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
58.40 ตร.ม. พร้อมปูาย
โครงการจํานวน 1 ปูาย 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด)

54 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าเขื่อนโพธิ์เต้ีย 
(ส่วนที่เหลือ) ถึงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

รายได้จัดเก็บเอง 372,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 151.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
755.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
151.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ทั้งสองข้าง พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 
ปูาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

55 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ํา จาก
สามแยกบ้านเหนือถึงลําเหมือง  
หมู่ที่ 1  บ้านคนชุม

รายได้จัดเก็บเอง 159,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ปากล้ินราง ชั้น 3  &#
216; 0.40 เมตร ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก 81.00 
เมตร บ่อพักจํานวน 8 บ่อ
 พร้อมคืนผิวจราจร ค.
ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร 
ยาวรวม 73.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 36.50 ตร.ม. พร้อม
ปูายโครงการจํานวน 1 
ปูาย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
กําหนด)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

56 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เลียบลําตะคองเก่า หมู่ที่ 2 บ้าน
ตะคองเก่า

รายได้จัดเก็บเอง 172,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรหินคลุก
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม
 108.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 432.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการ
จํานวน 1 ปูาย 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด)

57 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าต๋ิวมินิมาร์ท 
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

รายได้จัดเก็บเอง 48,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00
 เมตร ยาวรวม 106.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 106.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

58 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน
บริเวณสะพานโนนโพธิ์ถึงหน้า
บ้านครูต๋ิม  หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

รายได้จัดเก็บเอง 460,000 เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน

กําแพงกันดินความยาว 
18.30 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ จํานวน  1 ปูาย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

59 ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปลูกตนไม้ในเขตพื้นที่
ตําบลปรุใหญ่

60 ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ําลําคลอง

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนตําบลปรุใหญ่มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
แม่น้ําลําคลอง

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

61 ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาทําความสะอาด
หมู่บ้าน

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อเป็นการพัฒนา
หมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่

หมู่บ้านตําบลปรุใหญ่

62 ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการหมู่บ้านดีเด่นตําบลปรุ
ใหญ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อเป็นการพัฒนา
หมู่บ้านให้สะอาด น่าอยู่

หมู่บ้านในตําบลปรุใหญ่



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

63 ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
จัดการขยะมูลฝอยและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องแก่ประชาชนใน
ชุมชนและนําขยะมูลฝอย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

64 ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
มูลฝอยอันตรายและสารพิษใน
ครัวเรือ

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อให้ประชาชนตําบลปรุ
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงอันตราย
จากของเสียอันตรายและ
สารอันตราย

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

65 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ และรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุตําบล ปรุใหญ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
แก่
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์และรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

66 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางด้านประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
สภาวัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของสภา
วัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่

จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่, 
งานประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ตําบลปรุใหญ่ ฯลฯ

67 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุใหญ่
 ร่วมสืบสานประเพณีของ
ไทยให้คงอยู่ต่อไป

จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออก
พรรษา ฯลฯ

68 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการประเพณีลอยกระทง รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุใหญ่
 ร่วมสืบสานประเพณีของ
ไทยให้คงอยู่ต่อไป

จัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

69 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการก่อสร้างลานกีฬาโนน
โพธิ์ ม.1

เงินอุดหนุนทั่วไป 407,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

ลานกีฬา ขนาด 
21.00x34.75 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ
จํานวน  1  ปูาย  (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด)

70 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.4

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง   (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด

71 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.5

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง   (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

72 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.1

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
เด็กนักเรียน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง   (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

73 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลัง
กาย   ม.2

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง   (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

74 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.6

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง   (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

75 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.7

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง   (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)

76 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อส่งเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุใหญ่
เป็นตัวแทนนักกีฬาในแต่
ละประเภทร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ในตําบลปรุใหญ่

77 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลต้านยาเสพติด

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็กเยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุใหญ่
 และได้ใช้เวลาว่างในการ
ออกกําลังกาย

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

78 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
หมู่บ้านต้านยาเสพติด

รายได้จัดเก็บเอง 40,000 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็กเยาวชน 
ประชาชนในตําบลปรุใหญ่
 และได้ใช้เวลาว่างในการ
ออกกําลังกาย

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

79 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

อุดหนุนการกีฬาจังหวัด
นครราชสีมาตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ 
คร้ังที่ 33 (พ.ศ.2558)

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่ออุดหนุนจังหวัด
นครราชสีมาตาม
โครงการแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ

อุดหนุนการกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

80 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพที่ดี

รายได้จัดเก็บเอง 70,000 เพื่อให้ประชาชนตําบลปรุ
ใหญ่ได้มีอุปกรณ์กีฬา
สําหรับเล่นกีฬา

ประชาชนตําบลปรุใหญ่



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

81 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.3

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง  จํานวน 1 ชุด 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

82 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดทําตาข่ายบริเวณ
สนามกีฬาโนนโพธิ์  หมู่ที่  1  
บ้านคนชุม

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกายที่
ได้มาตรฐาน

ตาข่ายขนาดความสูง  
6.00  เมตร  รอบบริเวณ
ลานกีฬาโนนโพธิ์

83 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการขยายสนามกีฬา หมู่ที่ 7 
 บ้านแสนสุข

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

ขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว
 25 เมตร ถมดินปรับ
ระดับปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 120 ลบ.ม. เท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง  6  เมตร ยาว 25 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  150  
ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

84 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน

เงินอุดหนุนทั่วไป 672,000 เพื่อให้บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

85 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  โครงการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก

รายได้จัดเก็บเอง 30,000 เพื่อให้บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

86 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 เพื่อให้บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

87 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อให้บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภา

โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

88 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจัด
กิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

รายได้จัดเก็บเอง 6,000 เพื่อให้บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

จัดกิจกรรมวันไหว้ครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

89 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  โครงการรับ
แฟูมผลงานสําหรับนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อให้บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีเอกภาพ

กิจกรรมการรับแฟูม
ผลงานสําหรับนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

90 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 เพื่อพัฒนาสถานที่ศึกษา
ให้มีมาตรฐาน

เด็กตําบลปรุใหญ่และ
ตําบลใกล้เคียง

91 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม

เงินอุดหนุนทั่วไป 163,800 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้รับอาหารเสริมที่มี
คุณภาพ

ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) สําหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุม 
ระดับชั้นอนุบาลถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
 6 เป็นเวลา 260 วัน

92 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม ) สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 235,200 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้รับอาหารเสริมที่มี
คุณภาพ

ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลปรุใหญ่ เป็น
เวลา 280 วัน

93 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านคนชุม

เงินอุดหนุนทั่วไป 360,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้รับอาหารกลางวันที่
มีคุณภาพ

อนุบาล- ป.6 จํานวน เป็น
เวลา 200 วัน

94 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม
ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านคน
ชุมได้รับความรู้เพิ่มเติม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม

95 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม
ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม

96 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ในตําบลปรุใหญ่
ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติได้
ร่วมกิจกรรมและรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง

เด็กในเขตตําบลปรุใหญ่

97 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

เงินอุดหนุนทั่วไป 422,000 เพื่อพัฒนาสถานที่ศึกษา
ให้มีมาตรฐาน

ร้ัว (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

98 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดทําปูายชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 2

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีมาตรฐาน

ปูายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลปรุใหญ่
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99 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
(ตู้เหล็ก 2 บานเปิด)

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 
จํานวน 1 หลัง

100 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (เคร่ืองกรองน้ํา)

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ

เคร่ืองกรองน้ํา จํานวน 1 
 เคร่ือง

101 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ (ทีวี LCD )

เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ

 ทีวี LCD ขนาด 29" 
จํานวน 1  เคร่ือง

102 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองผลิตแสง 
อุลตร้าไวโอเล็ต

รายได้จัดเก็บเอง 36,000 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขอนามัยที่ดี

เคร่ืองผลิตแสงอุลตร้าไว
โอเล็ต ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประจําตําบลปรุ
ใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนานาชาติปรุใหญ่ 
จํานวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 
18,000 บาท

103 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ่

104 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

105 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและจัดการงาน
โยธา

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและจัดการงาน
โยธา

106 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้นําท้องที่ ผู้นําชุมชน 
และประชาชนผู้สนใจ

รายได้จัดเก็บเอง 400,000 เพื่อนําความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการทํางานให้ดี
ยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้นําท้องที่ 
ผู้นําชุมชน และ
ประชาชนผู้สนใจ

107 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้

พนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บ
รายได้
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108 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดทําแผนสามปี เทศ
บัญญัติ แผนดําเนินการ และการ
ประชุมติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 เพื่อเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่จะได้มีแผนพัฒนา
สามปี และมีการ
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือและแนวทาง
 สําหรับการปฏิบัติงาน 
เพื่อการพัฒนาเทศบาล
และแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี/ 
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม/
เทศบัญญัติ/แผน
ดําเนินการ/รายงานการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ

109 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดทําแผนชุมชน เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน

ทําแผนชุมชน ตําบลปรุ
ใหญ่

110 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการประชาคมตําบล รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน

ประชาคมส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และ
ประชาชนตําบลปรุใหญ่

111 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 เพื่ออุดหนุนอําเภอเมือง
นครราชสีมาตาม
โครงการจัดหารายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา

112 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตามโครงการปรับเปล่ียนทัศนคติ
 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 เพื่ออุดหนุนอําเภอเมือง
นครราชสีมาตาม
โครงการปรับเปล่ียน
ทัศนคติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา

113 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 
ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอและศูนย์บริการข้อมูล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง 15,000 เพื่อให้การซ้ือหรือการ
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้

เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง
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114 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและร่วมเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสมหา
มงคล

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

115 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการวันเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อเป็นการรําลึกนึกถึง
บทบาทหน้าที่ของ
เทศบาล และเพื่อให้
บุคลากรของเทศบาลเกิด
ความรัก ความสามัคคี 
และพัฒนาท้องถิ่นให้
รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง เทศบาล
ตําบลปรุให

116 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ

เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและร่วมเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสมหา
มงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระบรมราชินีนารถ

117 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการประชาสัมพันธ์ รายได้จัดเก็บเอง 170,000 เพื่อเพื่อจัดทําวารสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลและของ
หน่วยงานราชการ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 
และส่วนราชการในอําเภอ
เมืองนครราชสีมา

118 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการเลือกต้ัง เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง

250,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

เลือกต้ังนายกเทศมนตรี ฯ
 และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ แทน
ตําแหน่งว่าง

119 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการชําระภาษี

เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ชําระภาษี

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

120 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 เพื่อเป็นการบริการ
ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวกในการเสียภาษี

ตําบลปรุใหญ่

121 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ เคร่ืองกําเนิดไฟฟูา

เงินอุดหนุนทั่วไป 63,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

เคร่ืองกําเนิดไฟฟูา ขนาด
 5 กิโลวัตต์ เคร่ืองละ 
63,000 บาท (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคม 2557 )



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

122 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
เคร่ืองละ 30,000 บาท  
(ตามมาตรฐานกระทรวง 
ICT )

123 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

เงินอุดหนุนทั่วไป 22,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา  (พิมพ์
กลับหน้าอัตโนมัติ)  
เคร่ืองละ 11,000 บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวง 
ICT )

124 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสํารองไฟฟูา

เงินอุดหนุนทั่วไป 18,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

เคร่ืองสํารองไฟฟูา เคร่ือง
ละ 6,000 บาท

125 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
เคร่ืองละ 30,000 บาท  
(ตามมาตรฐานกระทรวง 
ICT )

126 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  
เคร่ืองละ 25,000 บาท  
(ตามมาตรฐานกระทรวง 
ICT )

127 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

เงินอุดหนุนทั่วไป 8,500 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3  
เคร่ืองละ 8,500 บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวง 
ICT )

128 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสํารองไฟฟูา 
ชนิด 1 KVA

เงินอุดหนุนทั่วไป 24,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

 เคร่ืองสํารองไฟฟูา ชนิด
 1 KVA เคร่ืองละ 6,000
 บาท



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

129 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
เคร่ืองละ 30,000 บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวง 
ICT )

130 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร
 เคร่ืองสูบน้ํา

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองยนต์
เบนซิน สูบน้ําได้ 1,100 
ลิตรต่อนาที ขนาด 5 
แรงม้า เคร่ืองละ 15,000
 บาท (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2557 )

131 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
โต๊ะขนาดกลาง สําหรับหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000 เพื่อให้สํานักงานได้ใช้
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ

โต๊ะขนาดกลาง สําหรับ
หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล ตัวละ 
7,000 บาท

132 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
เก้าอี้  สําหรับหัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,500 เพื่อให้สํานักงานได้ใช้
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ

เก้าอี้  สําหรับหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล ตัวละ
 5,500 บาท

133 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000
 บีทียู

เงินอุดหนุนทั่วไป 44,000 เพื่อให้สํานักงานได้ใช้
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ

คร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
36,000 บีทียู เคร่ืองละ 
44,000 บาท    (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคม 2557 )

134 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000
 บีทียู

เงินอุดหนุนทั่วไป 44,000 เพื่อให้สํานักงานได้ใช้
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ

เเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด
 36,000 บีทียู เคร่ืองละ 
44,000 บาท   (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคม 2557 )

135 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํารวจ 
เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม

เงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

 เคร่ืองหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม เคร่ือง
ละ 25,000 บาท (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคม 2557 )

136 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาปั๊มจุ่มดูดโคลน เงินอุดหนุนทั่วไป 17,000 เพื่อให้หน่วยงานมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ปั๊มจุ่มดูดโคลน ขนาด 3 
นิ้ว 1 แรงม้า ไฟฟูา 220 
โวลต์ เคร่ืองละ 8,500 
บาท



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

137 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการเปิดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่

รายได้จัดเก็บเอง 300,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น

เทศบาลตําบลปรุใหญ่แห่ง
ใหม่

138 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการรู้รักสามัคคีตําบลปรุใหญ่ เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 เพื่อให้ประชาชนตําบล 
ปรุใหญ่มีความรัก ความ
สามัคคี และมีความสุข
อย่างยั่งยืน

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 
หมู่ที่ 1 -7

139 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 
 (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

รายได้จัดเก็บเอง 896,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
  (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
 มีนาคม 2558)

140 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
 - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
18,000 บีทียู

รายได้จัดเก็บเอง 56,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
18,000 บีทียู เคร่ืองละ 
28,000 บาท (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคม 2557)

141 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ติดตามรถยนต์ 
GPS Tracking

รายได้จัดเก็บเอง 46,500 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และการ
บริการสาธารณะ

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
ติดตามรถยนต์ GPS 
Tracking จํานวน 3 ชุด ๆ
 ละ 15,500 บาท

142 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่ 
(ส่วนที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ครบ100% ตามสัญญาจ้างเลขที่
11/2554)

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 เพื่อให้ได้เข้าใช้อาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและ
ให้บริการประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างเต็มที่

อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่

143 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยาน
พาหานะและขนส่ง  รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4
 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

รายได้จัดเก็บเอง 896,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็วและประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 
คัน ๆ ละ 896,000  บาท
  (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
 มีนาคม 2558)



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

144 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000
 บีทียู

รายได้จัดเก็บเอง 33,000 เพื่อให้สํานักงานได้ใช้
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน  1 
เคร่ือง ๆ ละ  33,000  
บาท  (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2558)

145 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000
 บีทียู

รายได้จัดเก็บเอง 74,000 เพื่อให้สํานักงานได้ใช้
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน  2 
เคร่ือง ๆ ละ  37,000  
บาท  (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2558)

146 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข

อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต ทต.ปรุ
ใหญ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 105,000 เพื่ออุดหนุนศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐาน ประจําหมู่บ้าน

ศูนย์สาธารณสุข มูลฐาน 
ประจําหมู่บ้าน

147 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข

อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในพื้นที่เทศบาล
ปรุใหญ่ (กองทุนตําบล 100%)

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 เพื่ออุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพื้นที่เทศบาล
ปรุใหญ่

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในพื้นที่
เทศบาลปรุใหญ่

148 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ระดับตําบล/หมู่บ้าน

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.
 ระดับตําบล/หมู่บ้าน

อสม. ตําบลปรุใหญ่

149 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข

โครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพื่อให้ประชาชนในตําบล
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

สุนัขในเขตพื้นที่ตําบล ปรุ
ใหญ่

150 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข

โครงการควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 พื่อเป็นการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ไม่ให้เกิดในตําบลปรุใหญ่

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

151 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข

โครงการปูองกันและกําจัดโรค
ระบาดในสัตว์

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 เพื่อปูองกันและกําจัดโรค
ระบาดในสัตว์

สัตว์ในพื้นที่ตําบลปรุใหญ่

152 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เกษตร 
เคร่ืองพ่นหมอกควัน

เงินอุดหนุนทั่วไป 59,000 เพื่อเป็นการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ไม่ให้เกิดในตําบลปรุใหญ่

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
เคร่ืองละ 59,000 บาท 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีนาคม 2557)

153 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการอํานวยการชุมชน 
และสมาชิกชุมชน

เงินอุดหนุนทั่วไป 685,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของคณะกรรมการชุมชน
 คณะกรรมการ
อํานวยการชุมชน และ
สมาชิกชุมชนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการ
อํานวยการชุมชน และ
สมาชิกชุมชนตําบลปรุใหญ่

154 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรค
เอดส์ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เงินอุดหนุนทั่วไป 6,000 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ปุวยเอดส์ 
ให้มีรายได้พอเล้ียงชีพ

ผู้ปุวยโรคเอดส์  ผู้สูงอายุ
 60 ปีขึ้นไป  ผู้พิการ



ลําดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา

งบประมาณ
งบตามเทศ

บัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

155 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจของผู้สูงอายุใน
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

156 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม

โครงการวันสตรีสากลตําบลปรุ
ใหญ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
บทบาทหน้าที่ของสตรีใน
ชุมชน

สตรีตําบลปรุใหญ่

157 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ในการประกอบอาชีพ ให้แก่ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน
 และกุล่มองค์กรต่าง ๆ ทัศน
ศึกษาดูงาน

เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000 กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ
 ในพื้นที่มีการประกอบ
อาชีพที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

ทัศนศึกษาดูงาน

158 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ในการประกอบอาชีพ ให้แก่ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน
 และกุล่มองค์กรต่าง ๆ  
ฝึกอบรมและส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ประกอบอาชีพในกับกลุ่ม
ต่าง ๆ

 ฝึกอบรมและส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพ

159 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม

โครงการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
มาตรการต่าง ๆ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

160 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม

อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตามโครงการปูองกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดโดยการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/ประชาสัมคม  อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

รายได้จัดเก็บเอง 35,000 เพื่ออุดหนุนอําเภอเมือง
นครราชสีมาตาม
โครงการปูองกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดโดย
การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน/ประชาสัม
คม อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา

161 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรเทศบาล ตําบล
ปรุใหญ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้รับองค์ความรู้ควบคู่ไป
ปฏิบัติการได้จริง  เรียนรู้
เร่ืองการลดต้นทุนการ
ผลิต  การเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร  
รวมถึงให้เกษตรกรได้เข้า
มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์
จากประกอบอาชีพตาม
พระราชดําริ เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ี
ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

6 185,015.00 6 185,015.00

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 2 427,000.00 1 279,000.00
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 11 2,310,735.97 11 2,310,735.97
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1 19,932.00 1 19,932.00

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

15 1,793,668.02 15 1,793,668.02

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 13 1,572,383.20 13 1,572,383.20
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 21 1,152,469.00 21 1,152,469.00
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 421,950.50 5 421,950.50
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 5 1,908,696.00 5 1,908,696.00
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 0 0.00 0 0.00

รวม 79 9,791,849.69 78 9,643,849.69

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ

    เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปี 2558 
 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 79 โครงการ  จํานวนเงิน 9,791,849.69  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจํานวน 78 โครงการ จํานวนเงิน 9,643,849.69  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

1 ยทุธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

รายได้จัดเก็บ
เอง

40,000.00 13,806.00 315/258 06/04/2558 7

2 ยทุธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัยต่าง ๆ

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป,รายได้
จัดเก็บเอง

820,000.00 97,525.00 180/58 29/01/2558 7

3 ยทุธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

โครงการฝึกอบรม
และทบทวน
เกีย่วกับการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย/ไฟปุาใน
ชุมชน

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

20,000.00 2,000.00 225/58 23/02/2558 7

864.00 226/58 23/02/2558 7
10,500.00 223/58 23/02/2558 7
3,000.00 224/58 23/02/2558 7

4 ยทุธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

โครงการปูองกัน
และลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

รายได้จัดเก็บ
เอง

40,000.00 29,520.00 212 25/12/2557 15

5 ยทุธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

โครงการจัดซ้ือไฟ
วบัวาบ สําหรับติด
รถยนต์

รายได้จัดเก็บ
เอง

24,000.00 22,000.00 cntr-00268 23/03/2558 7

6 ยทุธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

โครงการจัดซ้ือ
กล่องเสียงไซเรน

รายได้จัดเก็บ
เอง

6,000.00 5,800.00 cntr-
001/58268

23/03/2558 7

7 ยทุธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชดําริ

โครงการเปล่ียนท่อ
เมนประปา จาก
สํานักงานเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ ถึง
ศาลน้ําแดง หมูท่ี ่1
 บ้านคนชุม

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

280,000.00 279,000.00 03/2558 06/05/2558 45

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

8 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการปรับปรุง
ศาลา SML   ม.2

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

100,000.00 98,500.00 405/2558 08/07/2558 30

9 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ซอย
วโิรจน์พัฒนา 3 ฝ่ัง
ขวา ม.4

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

110,000.00 100,700.00 10/2558 29/07/2558 45

10 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ซอย
วโิรจน์พัฒนา  4 
ทัง้สองฝ่ัง หมูท่ี ่ 4 
 บ้านวโิรจน์พัฒนา

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

387,000.00 353,000.00 9/2558 29/07/2558 60

11 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ซอย
วโิรจน์พัฒนา  6 
ทัง้สองฝ่ัง หมูท่ี ่ 4 
 บ้านวโิรจน์พัฒนา

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

382,000.00 348,000.00 8/2558 29/07/2558 60

12 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
แสนสุข 5/4 (พัน
เอกประภาส) ม.7

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

525,000.00 357,000.00 11/2558 29/07/2558 45

13 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เลียบลํา
เหมืองตาหนิน  ม.2

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

315,000.00 225,000.00 12/2558 06/08/2558 45

14 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ข้าง
บ้านปูาหนม ม.5

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

80,000.00 77,000.00 312/2558 17/04/2558 45

15 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

500,000.00 17,013.83 30032558 30/03/2558 30

415,836.30 30092558 30/09/2558 1
33,185.84 30092558 30/09/2558 1

16 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการวางท่อ
ระบายน้ําจากซอย
บ้านปูาแวนถึงบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน  หมูท่ี ่ 
5  บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บ
เอง

99,000.00 99,000.00 527/2558 21/08/2558 30



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

17 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา ซอย 
13/3  หมูท่ี ่ 5  
บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000.00 98,500.00 540/2558 28/08/2558 45

18 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา  ซอย
 14/3   หมูท่ี ่ 5  
บ้านพบสุข

รายได้จัดเก็บ
เอง

93,000.00 88,000.00 cntr-00560 04/09/2558 45

19 ยทุธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการ "ท้องถิน่
ไทย รวมใจภักด์ิ 
รักษ์พืน้ทีสี่เขียว

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

20,000.00 15,000.00 379/58 15/06/2558 7

2,000.00 381/58 15/06/2558 7
432.00 383/58 15/06/2558 7

2,500.00 380/58 15/06/2558 7
20 ยทุธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
 และรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายตํุาบล ปรุ
ใหญ่

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

500,000.00 57,909.00 314/58 07/04/2558 7

28,200.00 294/58 08/04/2558 7
64,500.00 295/58 08/04/2558 7
15,000.00 296/58 08/04/2558 7
45,000.00 297/58 08/04/2558 7
21,000.00 298/58 08/04/2558 7
45,000.00 299/58 08/04/2558 7
60,000.00 300/58 08/04/2558 7
70,000.00 301/58 08/04/2558 7
14,000.00 305/58 08/04/2558 7
4,000.00 304/58 08/04/2558 7
20,000.00 303/58 08/04/2558 7
4,000.00 - 17/04/2558 7
19,200.00 10558 01/05/2558 1



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

21 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัด
กิจกรรมวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

180,000.00 43,080.00 468/58 22/07/2558 7

22 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการประเพณี
ลอยกระทง

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000.00 38,500.00 0001/58 03/11/2557 15

6,752.02 cntr-0036/58 14/10/2557 1
2,700.00 cntr-0067 03/11/2557 30
16,500.00 cntr-0068/58 03/11/2557 30
32,000.00 cntr49-58 29/10/2557 1

23 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาโนนโพธิ ์
ม.1

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

407,000.00 399,000.00 04/2558 06/05/2558 45

24 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดหา
เคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.4

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

100,000.00 54,000.00 1/2558 29/05/2558 30

25 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดหา
เคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.5

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

100,000.00 54,000.00 1/2558 29/05/2558 30



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

26 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.1

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

200,000.00 108,000.00 1/2558 29/05/2558 30

27 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองออกกําลัง
กาย   ม.2

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

100,000.00 54,000.00 1/2558 29/05/2558 30

28 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดหา
เคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.6

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

100,000.00 54,000.00 1/2558 29/05/2558 30

29 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดหา
เคร่ืองออกกําลัง
กาย  ม.7

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

100,000.00 54,000.00 1/2558 29/05/2558 30

30 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

50,000.00 49,510.00 225/2558 27/01/2558 5

31 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาตําบล
ต้านยาเสพติด

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

200,000.00 45,000.00 16/2558 03/09/2558 25

5,000.00 cntr-0566 02/09/2558 30
5,000.00 cntr-00567/58 02/09/2558 15
1,500.00 cntr-00568/58 02/09/2558 30



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ
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ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา
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ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

11,646.00 cntr-00569/58 02/09/2558 30
3,700.00 cntr-00561 01/09/2558 15
15,840.00 cntr-00562/58 01/09/2558 15
14,900.00 cntr-00563/58 01/09/2558 15
22,342.00 cntr-00564/58 01/09/2558 15
29,920.00 cntr-00565/58 01/09/2558 15

32 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
หมูบ่้านต้านยาเสพ
ติด

รายได้จัดเก็บ
เอง

40,000.00 34,970.00 155/2558 16/11/2558 30

33 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

อุดหนุนการกีฬา
จังหวดั
นครราชสีมาตาม
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ คร้ัง
ที ่33 (พ.ศ.2558)

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000.00 100,000.00 14012558 14/01/2558 30

34 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา

โครงการส่งเสริม
การเล่นกีฬาเพือ่
สุขภาพทีดี่

รายได้จัดเก็บ
เอง

70,000.00 69,999.00 587/58 16/09/2558 7

35 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 ค่าอาหารกลางวนั
ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
ก่อนวยัเรียน

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

672,000.00 137,200.00 12112557 12/11/2557 100

13,200.00 6062558 03/06/2558 30
141,960.00 23062558 23/06/2558 90

36 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 โครงการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000.00 16,180.00 0 03/12/2557 7



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
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ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

37 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

15,000.00 4,500.00 0 27/04/2558 7

38 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพือ่
เรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000.00 12,000.00 0 11/02/2558 7

39 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 โครงการรับแฟูม
ผลงานสําหรับ
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000.00 46,700.00 0 11/02/2558 7

40 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

ค่าอาหารเสริม 
(นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุม

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

163,800.00 105,543.20 cntr-00349 18/05/2558 100

41 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม
 ) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลปรุใหญ่

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

235,200.00 95,550.00 70/58 03/11/2557 90

36,528.00 2/58 01/10/2557 30
35,190.00 264/58 19/03/2558 30

42 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียน
บ้านคนชุม

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

360,000.00 160,000.00 xx 18/12/2557 100

162,000.00 xxx 17/06/2558 100



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

43 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านคนชุม
ตามโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

50,000.00 50,000.00 .. 28/07/2558 60

44 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านคนชุม
ตามโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

15,000.00 15,000.00 00/58 21/07/2558 60

45 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

โครงการจัด
กิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

150,000.00 7,182.00 153/58 05/01/2558 7

3,600.00 154/58 05/01/2558 7
11,550.00 155/58 05/01/2558 7
4,000.00 157/58 05/01/2558 7
6,500.00 158/58 05/01/2558 7
70,000.00 159/58 05/01/2558 7

46 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

โครงการก่อสร้าง
ร้ัวศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก หมูท่ี ่2 บ้าน
ตะคองเก่า

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

422,000.00 416,000.00 02/2558 06/05/2558 60

47 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองผลิตแสง 
อุลตร้าไวโอเล็ต

รายได้จัดเก็บ
เอง

36,000.00 22,000.00 cntr-00476/58 28/07/2558 7

48 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายได้จัดเก็บ
เอง

50,000.00 2,400.00 016/58 06/10/2557 7

49 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการอบรม
เพิม่พูน
ประสิทธภิาพ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเจ้าหน้าที ่
ผู้นําท้องที ่ผู้นํา
ชุมชน และ
ประชาชนผู้สนใจ

รายได้จัดเก็บ
เอง

400,000.00 76,000.00 cntr-00447/58 14/07/2558 15



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

5,600.00 cntr-00448/58 14/07/2558 15
10,400.00 cntr-00449/58 14/07/2558 15

432.00 cntr-0450/58 14/07/2558 15
1,500.00 cntr-00453/58 14/07/2558 15

165,200.00 000/58 14/07/2558 30
8,000.00 cntr451 14/07/2558 1
12,000.00 cntr462 14/07/2558 1

50 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดทําแผน
สามปี เทศบัญญัติ 
แผนดําเนินการ 
และการประชุม
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000.00 975.00 79/58 17/11/2557 7

1,330.00 125/58 04/12/2557 7
500.00 403/58 18/11/2557 7

6,582.00 398/58 23/06/2558 7
275.00 421/58 03/07/2558 7

3,617.00 519/58 07/07/2558 7
375.00 502/58 07/08/2558 7

1,200.00 512/58 10/08/2558 7
500.00 601/58 21/09/2558 7
250.00 611/58 21/09/2558 7

1,200.00 606/58 24/09/2558 7
52 ยทุธศาสตร์ด้าน

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

30,000.00 1,750.00 259/58 19/03/2558 7

1,584.00 260/58 19/03/2558 7
23,800.00 cntr267 23/03/2558 1

850.00 cntr266 23/03/2558 1
52 ยทุธศาสตร์ด้าน

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการประชาคม
ตําบล

รายได้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 2,450.00 347/58 18/05/2558 7

300.00 348/58 18/05/2558 7



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

53 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

อุดหนุนเทศบาล
ตําบลโพธิก์ลาง 
ตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือหรือการจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับ
อําเภอและ
ศูนยบ์ริการข้อมูล
ท้องถิน่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

รายได้จัดเก็บ
เอง

15,000.00 15,000.00 0 02/03/2558 180

54 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
 ในโอกาสฉลอง
พระชนมาย ุ5 รอบ
 2 เมษายน 2558

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

30,000.00 19,000.00 276/58 30/03/2558 3

432.00 313/58 30/03/2558 7
7,850.00 275/58 30/03/2558 7

55 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการวนัเทศบาล เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

20,000.00 5,075.00 317/58 23/04/2558 7

1,500.00 318/58 23/04/2558 7
750.00 319/58 23/04/2558 7

56 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดงานวนั
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

300,000.00 2,550.00 96/58 24/11/2557 7

10,000.00 121/58 04/12/2557 7
1,500.00 98/58 24/11/2557 7
53,370.00 118/58 03/12/2557 7
15,000.00 119/58 04/12/2557 7
12,249.00 116/58 03/12/2557 7
12,048.00 117/58 03/12/2557 7



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

20,000.00 97/58 24/11/2557 7
31,480.00 503/58 07/08/2558 7
20,350.00 507/58 10/08/2558 7
2,500.00 504/58 10/08/2558 7
7,500.00 508/58 10/08/2558 7
12,000.00 505/58 10/08/2558 7
15,000.00 506/58 10/08/2558 7
17,508.00 510/58 10/08/2558 7
3,500.00 xx 17/12/2557 7

57 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการ
ประชาสัมพันธ์

รายได้จัดเก็บ
เอง

170,000.00 1,725.00 69/58 14/11/2557 7

87,740.00 143/58 29/12/2557 15
38,520.00 cntr 143 14/05/2558 1
38,520.00 cntr499 04/08/2558 1

58 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดเก็บ
รายได้นอกสถานที่

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

15,000.00 432.00 302/58 23/03/2558 7

59 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วทิย ุเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟูา

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

63,000.00 62,500.00 371/58 03/06/2558 15

60 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

60,000.00 59,800.00 cntr-00432/58 09/07/2558 7

61 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

22,000.00 14,600.00 cntr-00435/58 10/07/2558 7

62 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองสํารองไฟฟูา

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

18,000.00 17,400.00 cntr-00434/58 10/07/2558 7



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

63 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์การเกษตร 
เคร่ืองสูบน้ํา

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

30,000.00 30,000.00 cntr-00591 18/09/2558 7

64 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 36,000 บีทียู

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

44,000.00 44,000.00 195/58 05/02/2558 15

65 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 36,000 บีทียู

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

44,000.00 44,000.00 204/58 09/02/2558 15

66 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์สํารวจ 
เคร่ืองหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

25,000.00 25,000.00 cntr-00610 28/09/2558 7

67 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหาปัม๊
จุม่ดูดโคลน

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

17,000.00 17,000.00 cntr-00463 16/07/2558 7

68 ยทุธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี่

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์สํานักงาน -
 เคร่ืองปรับอากาศ
 ขนาด 18,000 บีทียู

รายได้จัดเก็บ
เอง

56,000.00 56,000.00 cntr-00464/58 16/07/2558 7

69 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข

อุดหนุนโครงการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในเขต ทต.ปรุใหญ่

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

105,000.00 52,500.00 26062558 26/06/2558 60

70 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข

อุดหนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติใน
พืน้ทีเ่ทศบาลปรุ
ใหญ่ (กองทุนตําบล
 100%)

รายได้จัดเก็บ
เอง

200,000.00 178,042.50 20032558 20/03/2558 90

71 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข

โครงการควบคุม
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000.00 46,000.00 292/58 07/04/2558 60

3,600.00 437/58 01/07/2558 7



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

3,600.00 438/58 01/07/2558 7
3,600.00 439/58 01/07/2558 7
15,000.00 496/58 01/07/2558 7
3,600.00 440/58 03/07/2558 7
3,600.00 441/58 03/07/2558 7
3,600.00 442/58 03/07/2558 7

72 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข

โครงการปูองกัน
และกําจัดโรค
ระบาดในสัตว์

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

50,000.00 4,200.00 416/58 01/07/2558 7

4,500.00 415/58 01/07/2558 7
2,000.00 417/58 01/07/2558 7
2,100.00 426/58 01/07/2558 7
34,608.00 425/58 01/07/2558 7
2,400.00 0 02/07/2558 30

73 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เกษตร 
เคร่ืองพ่นหมอกควนั

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

59,000.00 59,000.00 cntr-00322/58 27/04/2558 7

74 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพือ่
เพิม่พูนความรู้
ให้กับ
คณะกรรมการ
ชุมชน 
คณะกรรมการ
อํานวยการชุมชน 
และสมาชิกชุมชน

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

685,000.00 198,000.00 228/58 02/03/2558 1

7,875.00 236/58 02/03/2558 7
27,000.00 237/58 02/03/2558 7
22,500.00 241/58 02/03/2558 7
2,997.00 238/58 02/03/2558 7

376,525.00 20358 02/03/2558 30
75 ยทุธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาสังคม
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
และผู้ปุวยโรคเอดส์
 โดยสนับสนุนเบีย้
ยงัชีพ อยา่งทัว่ถึง
และเป็นธรรม

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

6,000.00 500.00 1 27/10/2557 1

500.00 2 31/10/2557 1



ล าดับ
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ

งบตามเทศ
บัญญัติ

วงเงนิตาม
สัญญา

คู่สัญญา วันทีเ่ซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน

500.00 3 18/11/2557 1
500.00 4 23/12/2557 1
500.00 5 26/01/2558 1
500.00 6 24/02/2558 1
500.00 7 30/03/2558 1
500.00 8 28/04/2558 1
500.00 9 28/05/2558 1
500.00 10 01/07/2558 1
500.00 11 28/07/2558 1
500.00 12 28/08/2558 1

76 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

400,000.00 119,400.00 5/2558 22/06/2558 3

183,200.00 190658 19/06/2558 30
19,600.00 cntr394 22/06/2558 7
2,082.00 cntr393 22/06/2558 7
36,400.00 cntr397 22/06/2558 7
16,800.00 cntr396 22/06/2558 7
16,800.00 cntr395 22/06/2558 7

77 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม

โครงการวนัสตรี
สากลตําบลปรุใหญ่

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

100,000.00 81,235.00 11/58 03/03/2558 30

78 ยทุธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม

โครงการฝึกอบรม
เพิม่พูนความรู้ใน
การประกอบอาชีพ 
ให้แก่ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน และกุล่ม
องค์กรต่าง ๆ ทัศน
ศึกษาดูงาน

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป

800,000.00 482,100.00 0027/58 21/08/2558 30

223,200.00 0013/2558 25/08/2558 3
17,850.00 cntr533 24/08/2558 7
16,200.00 cntr534 21/08/2558 7
1,632.00 cntr632 21/08/2558 7
18,900.00 cntr 536 24/08/2558 7
32,400.00 cntr535 24/08/2558 7



จ านวน
งบ

ประมาณ
จ านวน

งบ
ประมาณ

จ านวน
งบ

ประมาณ
จ านวน

งบ
ประมาณ

จ านวน
งบ

ประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

36 4,470,000 17 2,130,000 6 185,015 6 185,015 6 185,015

2. ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชดําริ

12 6,129,000 6 1,209,000 2 427,000 1 279,000 1 279,000

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

79 40,649,730 35 9,079,815 11 2,310,735.97 11 2,310,735.97 11 2,310,735.97

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

9 590,000 6 260,000 1 19,932 1 19,932.00 1 19,932.00

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา

23 6,807,000 19 2,667,000 15 1,793,668.02 15 1,793,668.02 15 1,793,668.02

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการศึกษา

17 3,742,500 19 2,698,000 13 1,572,383.20 13 1,572,383.20 13 1,572,383.20

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

46 8,848,000 43 4,454,500 21 1,152,469 21 1,152,469.00 21 1,152,469.00

8. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสาธารณสุข

18 1,301,400 7 614,000 5 421,950.50 5 421,950.50 5 421,950.50

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม

20 2,649,600 8 2,086,000 5 1,908,696 5 1,908,696 5 1,908,696

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการเกษตร

8 426,280 1 30,000 0 0 0 0 0 0

รวม 268 75,613,510 161 25,228,315 79 9,791,850 78 9,643,850 78 9,643,850

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558
เทศบาลต าบลปรุใหญ่

เบกิจ่าย 100%

ยุทธศาสตร์

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา



แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

********************* 

แผนภมูแิสดงมลูคา่โครงการ เปรยีบเทยีบตามขัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

0 50 100 150 200 250 300

1. ยทุธศาสตรด์า้นการรักษาความปลอดภัย… 

3. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้ง… 

4. ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์… 

5. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว … 

6. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการศกึษา 

8. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ 

9. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสงัคม 

10. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการเกษตร 

รวม 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

0 20,000,00040,000,00060,000,00080,000,000

1. ยทุธศาสตรด์า้นการรักษาความ… 

3. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้ง… 

4. ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์… 

5. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการ… 

6. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการศกึษา 

8. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ 

9. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาสงัคม 

10. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาการเกษตร 

รวม 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 



1. โครงการปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

2. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ

3. โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย/ไฟปุาในชุมชน

4. โครงการปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ช.ผลการด าเนินงาน

                 ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในเขตพืน้ที ่ โดย
ได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการต่างๆ 
 ประสบผลสําเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กล้เคียง  โดยมีผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญดังนี้



5. โครงการจัดซ้ือไฟวับวาบ สําหรับติดรถยนต์

6. โครงการจัดซ้ือกล่องเสียงไซเรน

7. โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา จากสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ถึงศาลน้ําแดง หมู่ที ่1 บ้านคนชุม

8. โครงการปรับปรุงศาลา SML ม.2



9. โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยวิโรจน์พัฒนา 3 ฝ่ังขวา ม.4

10. โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยวิโรจน์พัฒนา 4 ทัง้สองฝ่ัง หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

11. โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยวิโรจน์พัฒนา 6 ทัง้สองฝ่ัง หมู่ที ่4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสุข 5/4 (พันเอกประภาส) ม.7



13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลําเหมืองตาหนิน ม.2

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านปูาหนม ม.5

15. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

16. โครงการวางท่อระบายน้ําจากซอยบ้านปูาแวนถึงบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

17. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย 13/3 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข



18. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอย 14/3 หมู่ที ่5 บ้านพบสุข

19. โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว

20. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบล ปรุใหญ่

21. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา



22. โครงการประเพณีลอยกระทง

23. โครงการก่อสร้างลานกีฬาโนนโพธิ ์ม.1

24. โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย ม.4

25. โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย ม.5



26. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย ม.1

27. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย ม.2

28. โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย ม.6

29. โครงการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย ม.7



30. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

31. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด

32. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด

33. อุดหนุนการกีฬาจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังที ่33 (พ.ศ.
2558)

34. โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพือ่สุขภาพทีดี่



35. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

36. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

37. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

38. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ่เรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน

39. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการรับแฟูมผลงานสําหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก



40. ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม

41. ค่าอาหารเสริม (นม ) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ่

42. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม

43. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่



44. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

45. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

46. โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่2 บ้านตะคองเก่า

47. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองผลิตแสง อุลตร้าไวโอเล็ต



48. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

49. โครงการอบรมเพิม่พูนประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที ่ผู้นําท้องที ่
ผู้นําชุมชน และประชาชนผู้สนใจ

50. โครงการจัดทําแผนสามปี เทศบัญญัติ แผนดําเนินการ และการประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ปีของเทศบาลตําบลปรุใหญ่

51. โครงการจัดทําแผนชุมชน



52. โครงการประชาคมตําบล

53. อุดหนุนเทศบาลตําบลโพธิก์ลาง ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอและศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

54. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558

55. โครงการวันเทศบาล

56. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ



57. โครงการประชาสัมพันธ์

58. โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่

59. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เคร่ืองกําเนิดไฟฟูา

60. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ



61. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

62. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสํารองไฟฟูา

63. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ํา

64. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู



65. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู

66. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํารวจ เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม

67. โครงการจัดหาปัม๊จุ่มดูดโคลน

68. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

69. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต ทต.ปรุใหญ่

70. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพืน้ทีเ่ทศบาลปรุใหญ่ (กองทุนตําบล 100%)



71. โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก

72. โครงการปูองกันและกําจัดโรคระบาดในสัตว์

73. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน

74. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการอํานวยการ
ชุมชน และสมาชิกชุมชน



75. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ โดยสนับสนุนเบีย้ยังชีพ อย่างทัว่ถึงและ
เป็นธรรม

76. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

77. โครงการวันสตรีสากลตําบลปรุใหญ่

78. โครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกุล่ม
องค์กรต่าง ๆ ทัศนศึกษาดูงาน



    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่            ธันวาคม 2558

      ( นายสุรศักด์ิ  ประสงค์หงิษ์ )
       นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่

    ทั้งนี ้ หากประชาชนทุกท่านหรือหนว่ยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเหน็หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลตําบลปรุใหญ่ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนนิการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป


